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 نمو اشا وورش قي للاب دونو «هرفغتسنو هنیعتسنو هدمحن «هلل دمحلا نإ

 .هل يداه الف للضي نّمو ءدتهملا وهف هللا دهي نم ءانلامعأ تاتّيس

 .هلوسرو هذبع ًادمحم نا دهشأو «هل كيرش ال هّدحو ءهللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 :دعب امآ

 -ىلاعت هللا ءاش نإ- یهو «رئابكلا» باتكل یقیقحت نم ةيئاثلا ةعبطلا ىه هذهف

 ا دم هق يلمع ناك د تیا لا جيزخس يف هلي امف را تعا درم هک
 ىلإ وزعلا -كاذنآ- لمعلا ىلع بلاغلا ناكو تلخ اماع رفع ةسمخ ىلع ديزي ام

 ؛تقولا كلذ يف اهعبط مدعل ةطساولاب اهضعب ىلإ وزعلا عقوو- ثيدحلا بتك نيواود

 ؛مكحلا يف بیت عم ظافحلا ضعب ٌمكح ناف يأ ذقو -اهيلع يفوقو مدعل وأ
 .سكعلا وأ «ثيداحألا ضعب حیحصت يف فّتصملا بقعت يف ةواخر هيف سر

 يرتب يناس سی لسكر اب هياينام

 ٌمزج هيف وجو ىلع ةّيئيدَحلا ةعّصلا هيضتقت ام قفو ىلع اهيلع تمكحو ءاهضعب

 .اهضعب ىلع مكحلا يف فنصملا ٌتبقعتو هددرت ريغ نم

 كتم ۰۱۳۹ ۰۱۳۳ ۰۱۲۱ ۰۸۲ ۰۷۱ 6۰) ماقرألا :رظنا ۱۱۹۷ ۱۹۸ ۲۱۶

FEO ۳۳۳ ۱۳۳۰ ۰۲۲۷ ۰۲۳۷ ۲۳۶ ۰۷۸ ۷ ۳۱ ۸ ۹ 

(EVO ۵۷ ۳۱ ۶۲۳ CEE ۳۱۲ ۷ 



 ثيداحأ ظافلأ اميس الو ءظافلألا ىلع قيقدتلاب تاجيرختلا هذه تنادزاو

 :يه ءامهدحأ وأ :«نیحیحصلا» ثيداحأ ىلع تاظحالم انهو «نیحیحصلا)

 جرخآ ملو ءامهل وزعلا امهدحآ وآ ۱ ثيداحأ يف تيفتك تیفتکا :ًالوأ

 ET TTA T1۹ 7697 ىلع قيلعتلا :ٌالثم- رظنا «مهم بیسل الا كلذ نع

 .ةقباسلا ةعبطلا يف تعقو يتلا ةمزاللا ريغ ةدايزلا تفذحو ۳

 ةمدقم يفو (هحيحص يف ملسم هجرخأ ام نيب ُفْنصملا ریمی مل :ًايناث

 فورعملا وهو «ءاملعلا دنع ةقورطملا هجا وه زييمتلا ذإ ؛هنم روصق اذهو لةحيححص

 .هجيرخت يف سا تْلَطأو 4۱۸۷ مقر) :رظنا ."”نيجرخملاو ظافحلا دنع

 يراخبلا دنع وهو :انیحیحصلا»سل تیداح الا صضعب فنصملا یزع لات

 .(۳۰۳ مقر) :رظنا .زوجت وزعلا اذه يفو ءأقلعم

 يفو ؛«نيحيحصلا»ل نطوم يف ثيداحألا ضعب فنصملا یزع :ًاعبار

 .(۳۸۹ ۰۳۵۲) :رظنا .طقف ملسمل رخآ نطوم

 ,(۳۵۳ مقر) :رظنا .هیلع قفتم وهو «طقف يراخبلل ی :ًاسماخ

 .(۱۸۸ مقر) ر رظنا . اشیا هيلع ی قفتم وهو «طقف ملسمل وزعي دقو

 قاسو ءامهدحأ وأ «نيحيحصلا»ل ثيداحألا ضعب فنصملا یزع :ًاسداس

 ۰۲۹۵ ۰۲۳۳ ۰۱۹6 ۰۱۲ :رظنا .امهدحأ دنع وأ امهدنع تسيل ىرخأ ًاظافلآ

(EA ۳۳ ۵ 

 اهقوسیو ءامهدحأ وأ «نیحیحصلا» ظافلا نيب فنصملا جمدي دق :ًاعباس

 .(۲۵۹ مقر) :رظنا .اهيف ام فالخ ىلع ةدحاو ةقايس

 ءاوس ةماعب ثيداحألا جيرخت يف يجهنم نم ناك ظافلألا ىلع قيقدتلا :ًانماث

 هجهنمو ملسم مامإلا» يباتكو :(يقيقحتب - ۱۹۷ ص) ميقلا نبال «ةيسورفلا# :-ًامازل- رظنا (۱)
 .(۳6۹/۱) «میحصلا يف



 ۱ زابل
 .قفّوملا هللاو «جيراختلا نمأتي نمل ٌرهاظ وه امك ءامهجراخ وأ «نیحیحصلا» يف تناك

 اهّمهأ ٌرِجوُأ ةروكذملا ريغ ىرخأ رومأب اهّيقباس نع ٌةعبطلا هذه تّاتما دقو

 :ةيتآلا طاقنلاب

 ضعب تلقنو سا ىلع ةلباقملا يف ٌرظنلا تذعاو ءاهظافلا ْتْطَبَض :ًالوأ

 ضْرعو ظافلألا يف قيقدتلا لالخ نم كلذو ءبلّصلا ىلإ شماهلا يف ًاتبثم ناك ام
 .ةنسلا نيواود يف ام ىلع ظافلألا

 ًايعارم ظافلألا بيرغ تحرشو ؛لكشُملا تلکشاو «ثيداحألا مقر :ًايناث

 .ءارقلا تایوتسم عیمج

 «فتصملا اهّركذ يتلا قّرِلاو تاحلطصملاو ظافلألا ضعبب تفرع : الات

 و ی ی

 جربعلاو ابرلاك- اهنم ّروهشملا تّصّصخو .ثحابلاو سردملاو ظعاولاو بیطخلا

 بهسم مالکب -ًالثم

E؟ةريثك ٍبابسأل بت جو ىلع تاجيرختلا ضعب ين "اتم ا  

 ٌرهظي ال نیجرخملا نم نيمدقألا مالك يف تارابع دوجول وأ 505 هدروآ يذلا

 ىلع ةنهربلل وأ تلّصفو «تبعوتساف هثیدحلا ىلع حضاو ٌمكح اهلالخ نم

 نأ تابثإل وأ ءام ببقعت وأ طخ كاردتسال وآ «مالعألا ضعب تتاف ةّيفخ ٍةلع دوجو

 .كلذ ريغو «عوفرملا ال فوقوملا وه بابلا يف حيحصلا

 مل نإ- ترکذو ءاهيلع ُتمکحو «تاعوطقملاو راثآلا تجرح :ًاسداس

 !!ةيلكلاب ةقباسلا ةعبطلا يف اهجيرخت تلمهأ امنیب ءاهنع ينغي ام -حصت

 .مّدقت امك ءامهدحأ وأ (نيحيحصلا» ثيداحأ ريغ يف (۱)



 - الفلا ۸

 :قحالم ةثالث باتکلاب تقحلآ :ًاعباس

 يواجحلا یسوم نب دمحآ نب یسوم اجنلا يبأل «رتابکلا ةموظنم» :لوألا
 هيلع صصن ام ظفح دارآ نمل ىنستيل اهتقحلآ ؛(ه۹۱۸ ت) يلبنحلا يسدقملا

 .رئابكلا نم هنأ ءاملعلا

 هيف ءهزج یمسملا يجيدربلا نوراه نب دمحآ ركب يبأ ظفاحلا ءزج :يناثلا

 .؟رثابکلا يف ةباحصلا نم و يبنلا نع یور نم

 ءاذه هباتك يف يبهذلا مامالا اهیلع صصني مل يتلا رثابکلا ءامسأب قحلم :ثلاثلا

 «!نیعقوملا مالعإل هباتك يف ةصاخ ميقلا نبا مالكب تينتعاو ءاملعلا مالك نم ةذوحخأم

 سيل هب ساب ال مسق اهنمو «* رثابکلل ٌلمجم ٌدادعت هيف يذلا همالك درس ىلع تلمعف
 .«نيلفاغلا هیبنت» يف ساحنلا نبا تاكاردتسا يف اذكو ءاذه انباتك يف فنصملا دنع

 لوأ دنع قحالملا هذه يف يلمعل ليصفتو نایب هيف هجو ىلع مالكلا يتأيسو

 .قفوملا هللاو ءاهنم قحلم

 يبهذلا مامإلل «رئابكلا»ل يقيقحت نم ةعبطلا هذه ناب لوقلا عيطتسا ...ًاريخأو

 ءاهثيداحأ جيرخت يف قيقدتلاو ءاهتادايز ةرثكب اهنع فلتخت يهو ءاهتقباس ريغ
 يذلا هلل دمحلاو -ّلجو ٌرع- هللاب الإ هلك كلذ يف يقيفوت امو ءاهيلع مكحلاو

 ملسو هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو «تاحلاصلا متت هتمعنب

 بتكو
 م و
 2 ۶ م ر
 ناما لس وورش يعول

 ١٤١۳ ةنس لوألا عيبر نم رشع ثلاثلا نم دحألا موي بورغ لبق

 دنع ءلامجإلا هجو ىلع ءاملعلا مالك يف ةعقاولا (رئابكلا) تادرفمل يتيانع ةاعارم عم )١(

 .(شماهلا - 4-1۷ 46 51.0 ص) يف كلذ نم ةريثك جذامن ىرتو ءاهل مهدادعت



 رئابكلا يف اهیلع تفقو يتلا تافنصملا ءامسآ

 :اهنم هيلع تفقو ام اذهو .رئابكلا ىف اورثكأو ءاملعلا فلآ

 ركب يبأل «رئابكلا يف ةباحصلا نم كي يبنلا نع ىور نم هيف ءزج» ١-

 يناثلا قحلملا وهو «هب فيرعتلا يتأيس) (ه ١ ت) يجيدربلا نوراه نب دمحأ

 .(اذه انباتكب

 ت) يفحلا يدنقرمسلا دمحم نب رصن ثيللا يبأل «رئابكلا لهأ ةيوقع» -۲

 .)ةعوضوم ثيداحأ هيف هيلع تجار دقو هل (نيلفاغلا هيبنت» نم ذوخأم وهو ء(هالالا“
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 نع ةرابع يهو «!رئابکلاو رئاغصلا [دادعت] يف ةمدقم» -اضيأ- هلو -۳

 هیبت» ةمدقم يف اذك ءاطوطخم لازي الو هرثابکلاو رئاغصلا امهيف یصحآ «نيتقرو
 .(۳ ص) «نيلفاغلا

 «لئاسملا نویع» رخآ يف ةروشنم «ةمدقملا» هذه تدجو مث :ةديبع وبأ لاق

 (۷۳۷) مقرب طوطخم عومجم نع (4۸۷-4۸۸ /۷) هسفن ثيللا يبأل «لزاونلا»و

 :اهصن اذهو «دادغبب فحتملا ةبتكم يف

 :-يدنقرمسلا ثيللا يبأ ىلع :يأ- هيلع جورتوا :(۳۲۳/۱۱) «ريسلا» يف يبهذلا لاق )١(

 هییلت» باك يفوا :(701-780 ثداوح) (0۸۳ ص) ؛مالسإلا خيرات” يف لاقو ء(ةعوضوملا ثيداحألا

 .(۱۵) «يركبلا ىلع درلا» يف ةيميت نبا دنع هوحنبو ««ةريثك تاعوضوم (نيلفاغلا

 ثيداحأ ىلع لمتشي «نيلفاغلا هسینت» باتكو» :(5 /۳) «يواحلا» يف يرامغلا لضفلا وبأ لاقو

 يف هنع (ةفيطل) رظناو .!هعوضوم نم هحيحص نوفرعي ال «ةماعلل هتءارق يغبني الف :ةعوضومو ةفيعض
 اير ششم يباتك عجاریلو !هببسب لجر سبح ىلإ تدأ (4۳۱/۲۰) «ریسلا» نم (ةريبه نبا) ةمجرت

 .(۱۹۸/۳-۱۹۹) (ءاملعلا



 بلا 3

 .قح ريسغب سفنلا لتقو ٠- .ةعدبلاو -؟ .-ىلاعت- هللاب كرشلا ١-

 تانصحملاو نينصحملا فذقو -۷ .ةطاوللاو -1 .انزلاو -۵ .رمخلا برشو - +
 نم لجر فحزلا نم رارفلاو -4 .لعف وأ لوقب نیملسملا نیدلاولا قوقعو -۸ .انزلاب

 .ابرلا لكأو -۱۲ .روزلا ةداهشو -۱۱ .ًاملظ ميتيلا لام لکاو -۱۰ .برحلا يف نیلجر

 .ةرجافلا نيميلاو -۱۵ .محرلا ةعطاقمو -۱6 .ادمع اراهن ناضمر رهش يف لكأو -۳

 صعقن وأ -۱۸ .نازیم يف قرس وأ -۱۷ .ناک هجو يآ نم املظ سانلا لام ذحنآو -

 .قح ریغب ملسملا برضو -۰ .اهتقو ىلع ةالصلا میدقت وأ -۱۹ .نازیم وأ ليك يف

 قيدصلا ركب يبأ ىلع يلع ميدقتو -۲۲ .-مالسلا هيلع- يبنلا باحصأ بسو -۱

 .ًادمعتم لي يبلا ىلع بذك نمو -۲۳ .-مهنع هللا يضر- نامثعو رمعو

 وضع وأ -۲۷ .هسفن لتقو ١7- .ةوشرلا ذخأو -۲۵ .رذع الب ةداهشلا نامتك وأ ٤-

 دنع ةياعسلاو -۳۰ .ءاسنلاو لاجرلا نيب ةدايقلاو -۲۹ .ةنايدلاو -۲۸ .هئاضعأ نم

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرتو -۲۳ .ةاكزلا عنمو -۳۲ .رحسلاو -۳۱ .ملاظلا

 .رانلاب ناويحلا قارحإو -۳۵ .ملعلا لهأ يف ةعقولاو -۳ 6 .هيلع ةردقلا عم رکنملا

 .ببس الب اهجوز نم ةأرملا عانتماو -7

 رئاغصلا باتك

 ةبيغلاو -۲ .ديلاب سمللاو -۲ .هيلإ رظنلا زوجي ال ام ىلإ نيعلاب رظنلا ١-
 .بجع الب كحضلاو -۷ .بجعلاو -" .ربكلاو ١- .دسحلاو -4 .ملسملاب

 .ملسملا ىلع ررض هيف سيل يذلا بذكلاو -9 .عوج ريغ نم لكألاو-۸

 يف عالطالاو -۱۲ .رذع ريغ نم دجسملا يف بنجلا دوعقو -۱۱ .وهلل عامسلاو -۰

 .مايأ ةثالث قوف ملسملا هاضآ رجه نمو -۱۳ .مهنذإ ريغ نم سانلا توبي

 مطلو ١7- .ةبيصملا دنع ءاكبلاو -۱0 .ملسملا باتغا نم دنع توكسلاو - 6

 يف ةلفانلا ةالصو -۱۸ .مهل اسنؤم نيقسافلا سلجم يف سولجلاو -۱۷ .دودخلا

 نايبصلا لاخدإو -۲۰ .دجاسملا يف عيبلاو ءارشلاو -14 .اهنع يهنملا تاقوألا



 | حح و ا

 هل مهو موقب یلص اذإو -۲۲ .لاملا ةعاضإو -۲۱ .دجاسملا يف نيناجملاو راغصلاو

 ملكت اذإو -۲۶ .ةالصلا يف بعللاو -۲۳ .ةمامالا (هعم) قحتسي ال هيف بيعل نوهراك

 ءاقلإو ۲١- .دجسملا يف سانلا باقر ىطخت اذإو -۲۵ .ةعمجلا موي بطخب مامالاو

 .مامحلا يف ةروعلا فشكو -۲۷ .نيملسملا قيرط ىلع وأ دجسملا حطس يف ةساجنلا

 ةءارقو تى .نينس عبس قوف هدلو عم مان اذإو -4 .-ىلاعت- هللا ريغل دوجسلاو -۸

 .یهتنا .ًاضئاح وأ ًابنُج نآرقلا

 ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرآو مكحأو ملعأ هللاو

 .ًاريثك اميلست

 ٤ - ت) بلاط ىبأ نب یکمل ارئابكلاو رثاغصلا» ٤۳۷ه(.

 ۰1۱۷ /۲) «نيفراعلا ةيده»و ۰۱4۳۲ /۲) «نونظلا فشك» یف هل ركذ

 .امهریغو

 دمحم هللادبع يبأل «رثابکلا نييكترملا مالسالا لهأ نم ةاصعلا ماكحأ» -۵

 .(ه ۲۱۳۰ تر یعفاشلا یعلتلا نسحلا نب ىلع نبا

 .(۲۸۱ /5) «مالعألا» يف يلكرژلا هل هركذ

 .(اذه انباتک» یبهذلل «رئابكلا» -5

 .(ه۷5۱ ت) ةيزوجلا ميق نبال «رئابكلا» -۷

 يف يدوادلاو 0( /۲) «ةلبانحلا تاقبط ليذ» ىف بجر نبا هل هركذ

 .امهريغو ء(٦4 /۲) «نيرسفملا تاقبط»

 ۰۱8۰ ص) :اهنم ؛ةديدع نطاوم يف «نیلفاغلا هيبنت» يف ساحنلا نبا هنم لقنو

NAY AVY AMEYكحد  AA AAAكدا  CTYلكل للا[ ل11 17  

E ۲ ۵ ۸يف يديوسلاو « 381 ۰۲۷۲ ۰۲۷۱۷  

 دقو دوقفم يملع دودح يف وهو ۱۲۵ ص) «نيدلا لئاسم نایب يف نيمثلا دقعلا»



 - لا ۲

 - ۵5۹-۵۸5 /7) «نیعقوملا مالعإل هباتك يف (رثابکلا) نع ًاميق ًامالك هبحاص لقن

 فنصملا باتک یلع هدئاوز تابثإ ىلع -یلاعت هللا ءاش نإح لمعأسو «(ىقيقحتب

 .(4۳ مقر) ىلع قيلعتلا :رظناو .قحالملا هذه نم (ثلاثلا قحلملا) يف

~A(مهالكإ ت) يئالعلا يدلكيك نب ليلخل «رئابکلا» . 

 قيقحت - ۲٤٤ ص) «بهذملا دعاوق يف بهذملا عومجملا» هباتك يف ركذ

 «(رئاغصلا نع رئابكلا زیبمت يف ةدعاق) :(ةبتاكلا ةلآلا ىلع بورضم /ولاج ميهاربإ

 :لاقو

 هنأ هي يبنلا نع ثيدحلا يف هيلع ًاصوصنم كلذ نم ءاج امب ًالوأ ادبنو»

 .«كلذل درفم فنصم يف اهتبتک ثيداحأ يف عومجم كلذو «ةريبك

 هذهف) :لاق هنأ دافأو :(۱6 )١/ «رجاوزلا» ىف یمتیهلا رجح نبا هل هبسنو

 .«ةريبك هنأ هيلع ًاصوصنم ثيداحألا يف ءاج ام عومجم يه نورشعلاو ةسمخلا

 دمحم نب يلعل «رثابکلاو رئاغصلا ثئابخلا نم بنتجي ام نايب يف رهازلا» -4
 (!!)قيقحتب «ةيملعلا بتكلا راد نع عوبطم «(ه747 ت) يسيقلا " نوحرف نب

 .(ةحفص (۸) يف ه١ 414 ةنس «يعفاشلا نسح دمحم

 نالسر نب رمع نب نمحرلادبعل «رئاغصلاو رئابكلا نایب يف ةلاسر» -۰

 «ةينطولا ةبتكملاب ةيلدبعلا ةبتكملا يف ةيطخ ةخسن اهنم (ه۸۲ 4 ت) ينيقلبلا

 .ةقرو )٠١( يف عقتو ء.[عومجم - ])٩۱۰۹( ماعلا مقرلا تحت يهو «سنوتب

 فشك» بحاصو «۱۱۳/6) «عماللا ءوضلا» يف يواخسلا هل هبسنو

 .ةعامجو ۸۸۵ )١/ «نونظلا

 رجح نبال «ةريغّصلا نع اهزييمتو ةريبكلا ةفرعم يف ةرينملا سمشلا» -۱

 .ه۸۵۲ ت) ينالقسعلا

 .(ه۷۹۹) ةنس ىفوتملا ءروهشملا يكلاملا يرمعيلا نوحرف نبا ريغ وهو (۱)



 #09 ا

 نباو ۰6۷ ص) «نایقعلا مظن» يف يطويسلا :مهنم ؛عمج مسالا اذهب هل هركذ

 دعب هلوقب (۱۹۱/۱۲) «حتفلا» يف هيلإ راشأو ۰۲۷۳ /۷) «بهذلا تارذش» يف دامعلا

 ثيداحألا وأ نآرقلا نم قسفلا وأ ديعولا هيف درو ام عبتت يغبنيف ؛اذه ىلعوا :مالك

 حاحصلا ثيداحألاو نآرقلا يف صيصنتلا هيف درو ام ىلإ مضيو ءةنسحلا وأ ةحيحصلا

 تعرش دقو ءاهددع ريرحت هنم فرع كلذ عومجم غلب امهمف «ةرييك هنأ ىلع ناسحلاو

 .«-همركو هنمب- هريرحت ىلع ةناعإلا هللا لاسأو .كلذ عمج يف

 ؛(ه۹۰۱۹ ت) يداهلادبع فسويل «رئابكلا ملع ىلإ رئاحلا داشرإ» -۲

 طخب وهو ؛(۱-۱۲ق) ۷٤١١( ماع) مقر تحت «ةيرهاظلا ةبتكملا يف ظوفحم

 ةوعدلا ةيلكب ةديقعلا مسق يف ةيملع ةحورطأ دوعرلا ديع دبع ذاتسألا هققح «"هفلوم

 .م۱۹۹۵-ه۱۶۱۵ ةنس «نادوسلاب ةيمالسإلا نامرد مأ ةعماجب «نيدلا لوصأو

 يرابيلملا يلع نب نيدلا نيزل "رثا بكلا لهأ ةبوقع يف رهاوجلا ۳
 ۱ .اهربغو هوصم يف تنیدع تارم عبط هه۹۲۸ ت)

 .(ه۹۱۸ ت) يواجحلا دمحآ نب یسوم اجنلا يبأل «رثابکلا ةموظنم» - 6

 ةنس ًاميدق رصمب تعبط دقو ؛قحالملا هذه نم (لوألا قحلملا) ىهو

۹ 

 نب دمحمل ؛رئابكلا ةموظنم حرشب رئاحذلا» ةقباسلا ةموظنملا حرش -5

 ةنس «توريب «ةيمالسإلا رئاشبلا راد نع عوبطم «(ه۱۱۸۸ ت) ينيرافسلا دمحأ

 .يلعلا دمحم نب ديلو قيقحتب ه١

 همحر- ينابلألا انخیشل (يتيانعب - ۱۰۳ ص) «ةيرهاظلا بتکلا راد تاطوطخم سرهف» رظنا (۱)

 .-ىلاعت هللا

 دمحم طخب ةبوتكم ةخسن يهو !يخونتلل (۲۲۸/۱) «ةيرصملا بتكلا راد سرهف» يف تبسن (۲)

 تامولعملا هذه قفوو «ةقرو (117) يف (ب77847 مقر) تحت ۱۲۸۹-۱۸۷۲ ةنس «طايخلا دمحأ

 !ررحيلو رخآ باتك يهف



 رز ٤

 .هيحاص فرعي ملو «قباسلا مظنلل ًاحدم (۱۰۰ ص) هيف ينيرافسلا ركذو

 .(ه۹۷۰ ت) "”يفنحلا ميجُن نبال «رثابکلاو رئاغصلا ةلاسر» ١-

 .(1748-714 ص) (ميجن نبأ لئاسرا ةعومجم نمض ةعوبطم

 خيشلل «رئابکلاو رئاغصلا ةلاسر حرش ناونعب ةقباسلا ةلاسرلا حرش -۷

 «ةيملعلا بتكلا راد نع تعبط (ه۱۰4۸) يفنحلا ””يساويسلا نانس نب ليعامسإ

 .ما941-ه1 591١ ةنس «توريب

 نأ (۲۸۳ /۱) «ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيعماجلا لئاسرلا لیلد» يفو

 نبا ةعماجب مالعإلاو ةوعدلا ةيلكب باتكلا اذه ققح وص نيرس ميدن دمحأ بلاطلا

 .ه6١+55 ةنس كلذو «(ريتسجاملا) ةجرد لينل «ةيمالسإلا دوعس

 عبط «(ه ۹۷٤ ت) يمتيهلا رجح نبال «رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا» -۸

 ةباتك ةياغل مدخي ملو «بابلا اذه يف ةعوبطملا بتكلا بعوأ وهو «ةديدع تارم

 .ناعتسملا هللاو هب ةقئاللا ةمدخلا روطسلا هذه

 :اهنم هيلع تفقو يذلا اذهو «ةديدع تارصتخم باتكلا اذهلو

 يلصوملا يزيژلا ّيكتّرلا دمحأ نب هللادبعل ؟ارجاوزلا رهاوز» -۹

 .(ه۱۱۵۹ ت)

 «اهسراهف» يف امك «لصوملاب ةماعلا فاقوألا ةبتکم يف ةخسن هنم

 .-ىلاعت هللا ءاش نإ- ًابيرق ينآلا (لوألا قحلملا) لوأ يف همالك يتأيسو (۱)

 ةيطخ ةخسن نع هنم ةروصم يتبتكم يفو !يطويسلل يكملا مرحلا ةبتكم تسرهف يف تبسن (۲)

 .دادغبب فاقوألا ةبتكم يف ةظوفحم

 يف ةبوسنم يهو ؛(عومجم نمض - ۳۵۲۳ مقر) تحت «يدنفأ دعس ةبتكم» يف ةخسن اهنم (۳)

 !(يفنح هقف) «رئابكلاو رثاغصلا» ناونعب هيف يهو ءطقف اذكه ليعامسإل ؛اهسرهف»

 !عوبطم هنأ ىلإ (۱۰۲/۲) «ةقورطملا تاعوضوملا مجعم» يف راشآ (4)



 ااا
 هتمدخ نم يرابيزلا رباص خيشلاو يفلسلا يدمح خيشلا انقيدص غرفو ۵۵4 79

 .اعوبطم هر ملو

 الملا رمع نب دمحم نب ركب يبأل «رجاوزلا رصتخم رظاونلا فاحتإ» -۰

 ۷١(. /۲) «مالعألا» يف يلكررلا هركذ «(ه١۲۷٠ ت) يفنحلا

 يلع نب دمحمل «رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا رصتخم يف رظانلا زنک» ١-

 مقر تحت دادخبب ةماعلا فاقوألا ةبتكم يف ةخسن هنم ؛يتوريبلا مساق نبا

 ٤۷۷(. /۲) «اهسراهف» ىف امك «ةقرو (۸۹) یف )١761(

 «يرصملا فسوي نب دمحأل «رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا رصتخم» -

 - ۲۱۷ /۱69) مقرب ؛تمکح فراع ةبتكم يف ةخسن هنم «(يمجعلا نبا)ب ريهشلا

 .ةقرو (1719) يف «ظعاوم

 .لوهجمل «رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا رصتخم» -۳

 اذك «تاقرو (۵) يف ,لصوملا يف ةماعلا فاقوألا ةبتكم يف ةيطخ ةخسن هنم

 .(۲۸۰/۲) ؛اهسراهف» يف

 نامثع دمحمل «رتابکلا فارتقا نع رجاوزلا رصتخم) ,«بونذلا رئابك» - ۶

 .ةرهاقلا یشبلا راد نع عوبطم ء(رصاعم) تشخلا

 :ىلع تفقوو «يمتيهلل «رجاوزلا» باتك مظن دقو

 دمحم نب هللادبعل ""ارئابكلا نم ءاج ام مظن يف رثارسلا ةقيدح» -۵

 تيب (۷۳۰) يف هلصأ بیوبتو بیترت قفو همظن ه۱۲۱۱ ت) يشوتيبلا يدركلا
 .(6۳ مقر) :رظناو .(۱6۸/4) !اهسراهفا يف امك «ةيناميلسلا ةبتکملا يف ناتخسن هنم

 :ارجاوزلا» هراتک یف بمتیهل اركذ دقو

 .(۵۹۸ /4و ۷۹۲ /۳) (هلوصأو هقفلا) «يبرعلا ثارتلل لماشلا سرهفلا# :رظنا (۱)



 .یملیدلل «رئابكلا» -7

 اهددع انركذ دقو» :هلوق يمليدلا نع (۱4 /۱) ارجاوزلا» يف يمتيهلا لقن

 .«ةريبك نيعبرأ ىلع تدازف ءانداهتجاب انل فيلات ىف

 نب نمحرلادبع ءايضلا يبأ نيدلا هيجول «رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا» -۷

 .(ه ٩۷۵ ت) يديبزلا يرصقملا يثيغلا ميركلادبع

 .(053/1) «نيفراعلا ةيده»و (۹۵7/۲) «نونظلا فشكا يف هركذ

 .لوهجمل «رئابكلا باحصأ ةبوقع يف رجاوزلا» -۸

 يف امك «(۱6/۲۰۸۷) مقر تحت ةدجب ةيزكرملا ةبتكملا يف ةخسن هنم

 .ررحيلف !يمتيهلا رجح نبا باتك هلعلو 560056 «اهسراهفل

 دمحم نب دمحم تاكربلا يبأل «رئاغصلاو رئابكلا يف رثاخذلا رهاوج» -4

 هنم ءاي (۸۹) يف عقت «ةيئار ةموظنم نع ةرابع وهو «(ه ۹٤۸ ت) يرماعلا يزخلا
 يف ىرخأو ء(عيماجم - ۱۳۷۵۲ /۱۷) مقر تحت هدادغبب ةماعلا فاقوألا يف ةخسن

 تحت «يميهاربالا دجسملا يف ليلخلا يف ةثلاثو «(2847) مقر تحت ؛ةيرهاظلا

 .(۱۱۸/۳) «اهسراهف» يف امك ءلصوملا فاقوآ يف ةعبارو «(15 /۸4/۱۰) مقر

 :امه «ناحرش -هيلع تفقو اميف- باتكلا اذهلو

 .«رئاغصلاو رئابكلا يف رئاخذلا رهاوج حرش يف رهاوزلا موجنلا» -۰

 هه ۲۱ ت) دوعسلا وبأ دمحم همساو «(رهاوجلا» بحاص نبا هحرش

 .(۸9 /۳) «نیفلوملا مجعم» يف ةلاحكو (1۳/۷) «مالعألا» يف يلكرلا هل هازع

 يبآ نب فسوي نب دمحمل (رئاخذلا رهاوج حرشب رداقلا كلملا حتف» ۳۱

 .(ه۱۰۲۸ ت) يسدقملا فطللا

 «نونکملا حاضيإ» بحاصو ۰0۲۷۳ /۶) «رثألا ةصالخ» يف يبحملا هل هرکذ

 .(۲۷۱/۲) «نیفراعلا ةيده»و :(۱۷۶ /۲)



 ۷ زاتعی)
 .لوهجمل «رثابکلاو رئاغصلا» -۲

 .(عومجم - ۱۱۰۳) مقر تحت «لوبناتسإ ؛يلربوك ةبتكم يف ةخسن هنم

 ةخسن هنم «يدفصلا دمحم دمحأل «رئابكلا باتتجا ىف رظاونلا ةجهب» -۳

 يف عقتو (81۹۰) مقر تحت «سیرابپ ةينطولا يف ىرخأو ءةيرصملا بتکلا راد يف

 TTA) «ناملكورب خیراتا يف اذك «تاقرو )۳۰۹

 يفنحلا يراقلا يلعل «ةريبكلل ةرفغملا ءاجر يف ةريثكلا ةريخذلا» ٤-

 :ىلع دعب اميف تفقو مث ه ۱٤٩۹ ةنس '!'يقيقحتب تعبط «(ه ۱۰۱٤ ت)

 .(ه١١١٠ ت) يزغلا دمحم نب دمحمل «ةريبكلا طورش يف ةرينملا ةردلا»-٥

 ةيده) يف يدادغبلاو 21/5 «رثألا ةصالخ» يف يبحملا هلهبسن

 )451/١(. «نونكملا حاضیاو ۰۲۸۵ /۲) «نیفراعلا

 يلصوملا يزيژلا يكبر دمحآ نب هللادبعل ارئابكلا دعب رجازلا» -۳ 7

 يف (۱۲۳۲۸/۱) مقرب هدادخبب ةماعلا فاقوألا ةبتكم يف ةخسن هنم .(ه54١١)

 .(۱۸۷ /۲) «اهسراهف» ىف اذك ةقرو (۱۲)

 رداقلادبعل «(رئاخصلاو) رئابكلا (ةفرعم) يف رئاصبلا يلوأ ةركذت» -۷

 .يمتيهلا يمهدألا يسلبارطلا

 ةسبتکم يف ةيطخ ةخسن هنم ۱۰۲ /۱) «نيفراعلا ةيده» يف يدادغبلا هل هبسن

 نبا ىلإ أطخ ةبتكملا سراهف يف تبسنو «ةقرو (۱۸۷) يف (۱۱۵۷) مقرب «نوتسنرب

 مجعما يف سيكرس ركذو ءاهركذب ليطن ال رومأب دودرم وهو !"'يزوجلا
 .ةعوبطم اهنأ (۷۷۳/۱) «ةيبرعلا تاعوبطملا

 یفطصملا ةرايز يف ةذبن ىلع يراقلا يلع الم حرش» عم تعبط اهنأ دعب اميف يل نیت مث (۱)

 .؟هنع بتک امو هتافلوم سرهف يراقلا يلع الملا» بحاص اذه تافو ه۱۲۸۷ ةنس «قالوبب كلذو ا

 .يجولعلا ديمحلادبعل ١٠١9( ص) «یزوجلا نبا تافلؤم» يف اذكو (۲)



 سوال ۸
 .ساحتلا نبال «رئاغصلاو رثابکلا ةفرعم يف نیلفاخلا هیبنت» -۸

 هيبتا ناوئعب عوبطم وهو ۰۱۳ /۱) «نیفلوملا مجعم) يف ةلاحک هامس اذک

 .«نیکلاهلا لامعآ نم نیکلاسلا ریذحتو نیلهاجلا لامعآ نم نیلفاغلا

 انمصع- (رئاغصلاو رثابکلا نم لمج ركذ)ل (سماخلا بابلا) صح ؛معن

 اهتم هللا

 :ناونعب عوبطم رصتخم هلو

 وهو «يرصملا دمحم نب يئاجرل «ةيعرشلا اهتلدأو رئابكلا مجعما ۳۹

 .ه۱8۰۹ ةنس رصمب «قورافلا راد نع عوبطم

 معنملادبع نب دمحأل «رئابكلا لعف يف يدامتلا نع رثاحلا ميثألا عنم» -6 ۰
 .(ه۱۱۹۲ ت) يروهتمدلا

 راد يف ةيطخ ةخسن هنمو ۵۸۳ /۲) «نونکملا حاضیاا يف يدادغبلا هل هرکذ

 .ةيرصملا بتکلا

 يحلاصلا نوسلوط نب يلع نب دمحمل ""«رثابکلا نايب يف رثاخذلا» - ۱

 .(ه۹۵۲ تر

 «نولوط نب دمحم لاوحآ يف نوحشملا كلفلا» هباتك يف فلؤملا هركذ

 .(۱۰۲ ص)

 لیلد» يف اذک «يولهدناكلا فرش دمحمل «رئابكلا ذع يف رتاصبلا دح» -۲

 .(۲۹۳ ص) «يدنهلا لامشلا ميلقإ يف ةييرعلا ةغللاب فيلأتلا

 دمحم نب هللادبعل «رئابكلا مظن يف رئارسلا ةقيدح ىلإ رئاصبلا ةقيرط» -۳

 يف نولوط نبا ةداعك هيلع مدقتف ءرخآ باتك نم ىرخأ ةخسن نوكي نأ يدنع دعبي ال )١(

 .-هنع هللا ىفع- هتافلؤم



 ۱٩ اا يل تس

 .(ه۱۲۲۱ ت) يسوتيبلا يدركلا

 ةبتكم يف ةيطخ ةخسن هنمو )۱۳۹/١( «نيفلؤملا مجعما يف ةلاحك هل هركذ

 حارج لآ ناميلس نب دمحم ةبتکم يف «تیوکلا يف ىرخأو «ااهسراهف» يف امك ءلصوملا

 امك دادغيب ةماعلا فاقوألا ةبتكم يف ناتيرخأ ناتخسنو ةقرو (۱۶۰) يف عقتو «يلبنحلا

 2۱۹۲۱ ةنس ةرهاقلا يف دمحأ ليمج دمحم هرشنو «(557/؟) (اهسراهفلا يف

 رئارسلا ةقيدح ىلإ رئاصبلا ةقيرط» :(5 50 /۲) هسفن «سرهفلا» يف :(مهم هيبنت)

 ركب يبأ نب دمحم اهبتك ةسيفن ةخسنا :هيفو «ةیزوجلا ميق نبا :هفلؤم «رثابکلا مظن يف

 انأو ءيسوتيبلل سيل مظنلا اذهف ««ةرهاقلا يف »۸۱۱ ةنس يف يلبنحلا نمحرلادبع نبا

 .ًاريخ هنأشب هللا رسيب نأ ىسعو هدادغب نم هب تدعو دقو «ةدم نم هبلط يف

 .(ه۱۲۰۵ ت) يديبرلا ىضترم دمحمل ''”(رئابكلا» - ٤

 :لاقف ۵۳۵ /۸) «نيقتملا ةداسلا فاحتإ» يف هركذ

 في هرس نسق يفحلا نوش يا بطقلا"ةيؤاز: ىف سيلفا دق تیک

 .«اهدودحو ءاهقئاقح نایب عم ءيّجهتلا فورح ىلع ةبترم قریبک نيعستو

 ةيطخ ةخسن هنم «ينامركلا ناخ ميركل «رثابکلا نييعت يف رئاصبلا ءایض» - ٥

 .يلشعرم ةبتكم يف

 تارم عبط ؛(ه۱۲۰۱ ت) باهولادبع نب دمحم خيشلل ارئابكلا» - 67

 ءزجلا) («باهولادبع نب دمحم مامإلا خيشلا تافلؤم ةعومجما نمضو «ةديدع

 .هنم (لوألا

 یفطصم نب فورعم دمحمل ؛رئابكلا نع ریذحتلا يف رثاصبلا ریونت» -۷

 .ه۱۲۵۶ ت) يخزربلا يروزرهَشلا يهدونلا

 .«سورعلا جات هباتک يف يديبرلا» ميقلا هباتك يف هرکذ شالش مشاه ذاتسألا تاف (۱)



 بس زاها ۳

 «نيفراعلا ةسيدهاو ۰0۳۳۳ /۱) «نونکملا حاضيإ» يف يدادضبلا هرکذ

۳۹/۲۵ 

 يف اذك يوهنكلل «رثاغصلاو رثابکلا قیقحت يف رئارسلا ةقيقح» -۸

 .(4۸/۷) «ةعيشلا فیناصت ىلإ ةعيرذلا»

 .يفوصلا يبرع نبال «رئابكلا» -

 «ةعباسلا ةلاسرلا عومجم نمض «۱۳۱۸) يدنفآ ىيحي ةبتكم يف ةخسن هنم

 امك «قيقحتلا هجو ىلع- يقيقحلا فلؤملا نآو «ةديصق ظوفحملا نأ نيبت هصحفبو

 هباتك يف ىبحي نامثع هلاق «يناتسكرتلا نيدلا ءالع :-ظوفحملا ةيادب يف روكذم وه

 .يتالا رظناو 2١5(2(« ص) «يبرع نبا تافلوم»

 .یناتسکرتلا نيدلا ءالعل !رتابکلا ىف ةمدقم» -۰

 ةبتکم يف یرخآو ۷/۷۲ 6) مقرب رئازجلاب ةينطولا ةبتكملا يف ةخسن هنم

 عقن «ةيئار ةموظنم يهو «(ةديقعلا - ثیدحلا /۱۳۰ ص) «اهسراهف» يف امك هایناملآ

 .هلبق يذلا رنو أب (0۱) يف
 .يرهزألا يرهاطلا دمحمل «رثابکلا مظن يف رهاوجلا دئالقا -۱

 .ةيرصملا بتكلا راد يف ةخسن هنم

 .يطساولل «رئاغصلاو رئابكلا» -۲

 ىفاذك ٩ ۰۱۹۸) مقرب «ةيبرعلا لودلا ةعماج ةبتكم يف ةخسن هنم

 .(۱۸6 ۰۱۳۰/۱) «اهسراهف)

 هنم «يناتلملل «رئابكلاو رئاغصلا ةفرعمو رثاعشلاو مئارشلا ةصالخ» -۳

 «اهسراهفا يف انک ۲ /۳۹۳۲) مقرب ةدنلريإ «يتيبرتسش ةبتکم يف ةخسن

(460/۱). 

 .«رثابکلا دادعت» -



 ۳ املا

 .(4۱۹/۱) «نونظلا فشك» يف ةفيلخ يجاح هركذ

 .يموزخملا ىسوم نب رمعل «رئابكلا مذ» ٥-

 .(195) «همجعما يف دهف نبا هركذ

 .(ه۱۳۰۵ ت) ينيسحلا ةزمح دومحمل «رئابكلا مذ -

 .(ب۱۹۹۵۰) مقرب «ةيرصملا بتكلا راد يف ةخسن هنم

 ركب يبأ نب دمحمل «رثابکو رئاغص :نيبرض ىلع بونذلا يف ةلاسر» -۷
 ۱ ص0 ت) يشعرملاهداز يلعجاس

 .ایکرتب ۰6۲۸۵ /۳) مقرب ءايلاتنأ «يلملإ ءاضق يف ةيطخ ةخسن هنم

 .يروهج الا نارهز نب دمحآ دمحمل «رتابکلا يف رهاوجلا دئارفا -۸

 .ةيرهزألا ةبتكملا يف ةيطخ ةخسن هنم

 هبه۱۱۲۷ ت) يلوبمالسالا یفطصم نب يقح لیعامسال «رثابکلا حرش» -4

 .ةقرو (۸0) يف 6۲۱۷ /۹۳) مقرب «تمکح فراع ةبتكم يف ةخسن هنمو ؛ةيكرتلاب هفلأ

 .لوهجمل «رثابکلا يف رئاخذلا» -۰

 (عیماجم) نمض (۸۰/۲۹۸) مقرب .تمکح فراع ةبتكم يف ةخسن هنم

 .تاقرو (0) يف ؛(ةعبارلا ةلاسرلا)

 .-ًاضيأ- لوهجمل «رئابكلا يف ةلاسر» -۱

 (0) يف «عیماجم (4۷۹۱/4) مقرب دادخبب ةماعلا فاقو الا يف ةخسن هنم

 .-اضيأ- تاقرو

 .-ًاضيأ- لوهجمل «رئاغصلاو رثابکلا بونذلا يف ةلاسر» -7

 .(۲۹4) مقر تحت ءايناملأ ةبتكم يف ةخسن هنم



 اکا ۲

 ام مهأ اذهو "بالا اذه يف دحاو ٌريغ فلص دقف نورصاعملا امآ
 :هيلع تفقو

 قيدصلا هللادبع لضفلا يبأل «ةريبكلا تامالع نايبب ةريصبلا ريونت» -۳

 .يرامغلا

 .ةرم نم رثكأ عبط

 .رساجلا دمح نب ناميلس نب هللادبعل «اهبكترم مكحو ةريبكلا» -4

 ةنس «دوعس نسبا ةعماجب نيدلا لوصأو ةوعدلا ةيلكل تمدق ريتسجام ةلاسر

 ها

 .اتوک ىساحل «اهیف بهاذملاو ةريبكلا» - 6

 «یرقلا مآ ةعماجب ةيمالسالا تاساردلاو ةعيرشلا ةيلكل تمدق ریتسجام ةلاسر

 به ۱۶۰۱۱ ةنس

 .يريزجلا نمحرلادبعل (رحسلاو رثابکلا -1

 ةنسم مرحملا «عساتلا دلجملا «لوألا ءزجلا «رهزألا» ةلجم يف رشن

 ,( ا ص) ه۷

 .يواقربلا فسوي نب ناسغ ءاربلا يبأل «رئابكلا زییمتب ةدمعلا» -۷

 .ه۱6۰0 ةنس ؛تیوکلاب مقرألا راد نع عبط

 .دمحم نب ميهاربإ ةفيلح يبأل «تاقبوملا عبسلا اوبنتجا» -۸

 .ها١151١ ةنس ءاطنط قباحصلا رادب عبط

 :بیوبلا نسح عم ءارقتسالاو ءرصحلا يف زيمتم دهج ىلإ جاتحي بابلا اذه لاز ام (۱)

 خبشلا ةليضف اهنم ءزجب یفو دقو ةلماشلا ةيرظنلا ةساردلاو ءبوعشلاو ممألا ىلع بونذلا رثأو «جيرختلاو

 .«اهنيزاومو لامعألا ءازجو «ةرخآلل لمعلا هقف» :ميقلا هباتك يف -هافاعو هللا هظفح- رقشألا ناميلس دمحم



 .كشك ديمحلادبعل «تاقبوملا عبسلا» -8

 .ه17١4١ ةنس ؛ةرهاقلا «يمالسإلا ثارتلا ةبتكمب عبط

 .ديمحلادبع نيدلا يبحم ةماسأ يبأل «بونذلا تايربك نم ةريبك ةئم) -۰

 ه1 517 ةنس ؛ضایرلا «لعاشملا رادب عبط

 .عرقألا دمحأ ديس دمحمل ؛«بوعشلاو دارفألا تاكلهم) «عبسلا تانعللا» -۱

 .(ةيرظن ةسارد وهو) خيرأت نود «ةرهاقلا ءيمالسإلا راتخملا رادب عبط

 .لمجلا دمحم ميهاربإل "”(نهتاوفهو نهرئاغصو ءاسنلا رثابک» -۲

 .خيرأت نود «ةرهاقلا ءريشبلا رادب عبط

 :لثم ؛نيثدحملا بتك نم عمج بابلا اذهب قحليو

 .يرهشلا دمحم نب رهازل «ةنسلا يف هنعل درو نميف ةنملا مامت» -۳

 .ها١ 47١ ةنس «ضايرلا ءايليبشإ رادب عبط

 .ةفق رديحل «نونوعلملا» -۷ 6

 .-ه۱6۱۱ ةنس :هفلوم ةقفن ىلع ندرألا يف عبط

 .ةرباوجلا مساب ذاتسألا انقيدصل «ةنسلا يف نعللا تايورما -۵

 .ه57١ ةنس «تيوكلا ءالعملا ةبتكم نع عوبطم

 .ةرابط حاتفلادبع فيفعل «مالسإلا رظن يف اياطخلا» -

 .خيرأت نود ؛توریب «نييالملل ملعلا راد نع عوبطم

 نم رذحت ةيرظن ةسارد ارئاغصو رئابك ىلإ بونذلا ميسقت لوح» -۷

 ىلع لك) هتبلط نم دحاو ريغ اهغرف «(ءاسنلا تافلاخم) يف تارضاحم روطسلا هذه مقارل (۱)

 .دلجم يف -هللا ءاش نإ- رونلا ملاع ىلإ جرختل ءاهيلع ةدايزلاو اهتعجارمو اهحيقنت ىلع لمعيسو «(ةدح



 زا
 عوبطم «يفاصلا نامثعل «تاكلهملا نم نوکت دق اهنآو «بونذلا رئاغصب فافختسالا

 .ها515١ ةئس یمالسالا بتكملا نع

 «يرمشلا ميهاربإ رئال «نیملکتملا دنع اهيلع ةبترتملا راثآلاو ةريبكلا» -۷۸

 ۵۸-۵٩( ص) «ةیقارعلا تاعماجلا يف حیراط الا و

 ریبک عمج فأ دقو ءاهضعب يف ةدرفملا بتکلا نم ريثك رئابكلا بتكب قحلیو
 :يتآلاب اهيلع لّثمأو «رذعتم اهرصحو «كلذ يف نيثدحملا نم

 نبال «رمخلا میرحناو ةعامج نبا هرصتخاو «ايندلا يبأ نبال «رکسملا مدل

 لتقلا ميرحت»و ءيسدقملا ءایضلل ؟رکسملا مذ» و «اذيبنلا میرحت» -اضيأ- هلو قطب

 يبأ نب ىيحيل «مئارجلا تابوقع يف باتکاو .يسدقملا رورس نب ينغلادبعل (هميظعتو

 «طاوللا مذاو «بجر نبال «رمخلا مذلاو ء(يفريصلا نبا)ب ریهشلا ؛يشيبحلا روصنم

 نبال «طاوللا لعافل طايتسلاو مجرلاب دعوتلا»و «يرودلل «طاوللا ميرحت»و «يرجالل

 .(ه/ل594 ت) ىطساولل طول موق لعف ميرحت يف طوبضملا مكحلا»و «يداهلادبع

 رداقلادبعل «رمخلا نع رجزلا»و ينيرافسال «طارللا لمآ عمق يف طايسلا عرقاو

 بس نع مرجملا عدر يف نوعبرألا»و «(۳۹۱ ت) بارضلل «ءايرلا مذ»و «يريزجلا

 دمحمل '''«ةناهكلاو جربتلاو فارسإلا راضم يف ةنامألا غيلبتاو ءرجح نبال «ملسملا

 .ريثك ريثك ريثك اهريغو «يناتكلا يحلادبع
+ e 

 ذاتسألل (17-154 ص) «نيرشعلا نرقلا يف برغملاب هتضهنو فيلأتلا» :يف هب ًافيرعت رظنا (۱)

 .-ىلاعت هللا همحر- يرارجلا هللادبع ةمالعلا



 <” ا

 3 هّتارصتخمو يبهنلل ارئابکلا) باتک تاعبط

 دعب اميف الإ يقيقحلا هباتک رهظي ملو «يبهذلل ایوسنم «رئابكلا» باتک عبط
 ةعوضوملا ثيداحألاو «ةيهاولا صصقلاب ةئيلملا «هيلع ةبوذكملا ةخسنلا امآو

 :اهیلع تفقو يتلا اهتاعبط مهأ هذهو ءًاميدق ترهظف

 ةنس «ةزمح قازرلادبع دمحم خيشلا قيلعتو ميدقتو ةيانعب رصمب عبط -۱
 يف یدهلا راد نع ترشن دق هتروصم تيأر مث «يباحلا ةسمؤم نع ه0

 نود اعوبطم هنيأر مث هتاقيلعتو هتمدقم تابثإ عم !خيشلا مسا هنم فذحو «توريب

 ةوق الو !ثارتلاب ثبعلا نم ةريثك روص نم ةروص هذهو «تاقيلعتلا تابثإ عم ةمدقملا
 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ

 .يروخاف نمحرلادبع قيقحتب به ۱۳۵۵ ةنس .توریپ - مالسلا راد نع عبط -۲

 .م۱۹۷۰ ةنس «توريب «ةيفاقثلا ةبتكملا نع عبط -۳

 .-ه۱۳۸۱ ةنس ءرصمب ؛یربکلا ةيراجتلا ةبتكملا يف عبط -4

 .م۱۹۷ ۰-ه۱۳۸۹ ةنس «ةيومألا ةبتكملا نع عبط -۵

 .م۱۹۷۱-ه۱۳۹۱ ةنس :ضایرلاب ةثيدحلا ضايرلا ةبتكم نع عبط -1

 .م ۱۹۷۸ ةنس ؛رصم ةيروهمج ةبتكم نع عبط -۷

 .م۱۹۷۷ ةنس ؛بلحب يعولا راد نع عبط -۸

 .يليمجلا ديسلا قيقحتب م ۵ ةنس «توریب «نوديز نبا راد نع عبط -4

 .(دعب امو 1٩ ص) انه ةتبثملا «ىلوألا ةعبطلل يتمدقم يف كلذ ليصفت رظنا ()



 للا 7

 .۱۹۸۸ ةنس ءةرهاقلا «ثارتلل نايرلا راد نع يليمجلا هداعأ -۰

 .ةنمينم ةماسأ قيقحتب م ۱۹۹۰ ةنش «ضايرلاب فراعملا ةبتكم نع عبط -۱

 .م۱۹۹۱ ةنس «توريب نایرلا ةسسؤم نع عبط -۲

 .م1491 ةنس «يبرعلا باتكلا راد نع عبط -۳

 .يبرعلا ديسلا قيقحتب «م۱۹۹۵ ةنس ءرصمب ءافلخلا راد نع عبط -4

 تو نادلبلا نم ریثک يف ةريثك رو نع قيلعت نود هئنم ارّرصُم رهظو
 :لثم ؛خيرأت نود رشنو «تاقيلعتو يشاوح هيلع عمج

 هذه ىلع مئاقلا مسا هترط ىلع تسثپ مل «يبرعلا قرشلا راد ةعبط -۵

 نب دمحم ملقب (رثابکلا نم ةبوتلا) (۲۰۱-۲۰۵ ص) ىرخأ يف رکذ امنإو «ةعبطلا

 .هملقب تاقیلعتلا نأ ىلإ ريشي ام اهیفو ءنوزرك فسوپ

 .روشاع یفطصم قیقحتب «نآرقلا ةبتكم ةعبط -

 .ریثک اهریغو

 ذاتسألا قیقحتب -انمدق امک- ترهظ ام لوأف ءاذه انباتکل ةحيحصلا ةعبطلا امأو

 «ةديدع تاعبط تلاوت مث ؛ىلوألا انتعبط كلذ دعب ترهظ مث «””وتسم نيدلا يبحم

 حیحصتلا يف ءاطخأ مهنم ريثكل تعقوو «جيرختلا يف ًاريسي ًادهج اهيف اهباحصأ لذب

 :اهنم هيلع تفقو ام اذهو «"'هتملخ وأ ءصنلا طبض نع ًالضف «فيعضتلاو

 راد نع ترهظ «يرونلا مساقو بيجن نیدلا ييحم نيذاتسألا ةعبط ١-

 .م۱۹۹۰-ه۱۶۱۱ ةنس «قشمد-ةيروس ؛ةدحتملا

 .ىلوألا ةعبطلا ىلع انتمدقم رظنا (۱)

 هللاو ىذه انترشن يف كلذ ليدعت يف تدهجو ءاهيلع تمق يتلا ىلوألا ةعبطلا يف كلذ عقوو (۲)

 .هدحو قفوملا



 3 زئابكلفلا

 :اهيلع تبثأ -!!مسا ريغ نم اذك- يفلسلا نمحرلادبع ىبأ ةعبط -۲

 .«رئابكلا :باتك نم ةيلصألا ةخسنلا»

 فارشاب :یفلسلا نمحرلادبع وبأ هثيداحأ جرخو هققد» :هتروص ام اهترط یلعو

 .م۱۹۹۲-ه۱6 ۱۳ ةنس ىلوألا ةعبطلا ترهظو «يملعلا ثحبلل ةنسلا زكرم

 تعبطلا هذه يف فرعلاب ةدوجوم يه ىلوألا انتعبط يف تافیرحت تعقوو

 :؟ةرعز قالخأو» لدب اندنع عقوف «نیرشعلاو ةسداسلا :ةريبکلا) رخآ يف ام لثم
 !!نطوم ريغ يف اذکهو «ةعبطلا هذه يف عقو اذکهو .اةرعن قالخأولا

 ةنس هنم ىلوألا ةعبطلا ترهظ «نادمح دومحم دمحم ذاتسألا ةعبط -۳

 رادب ةظوفحم ةخسن ىلع دمتعاو «ةينانبللا ةيرصملا رادلا نع «م۱۹۹۲-ه ۳

 .فوصت (۱۹۵۳) مقر تحت ةیرصملا بتكلا

 عم '”جيرختلا رداصم درسو ؛مالعألا عيمج مجارتب شماوهلا ققحملا لقلآو
 ءاهيف لوذبم دهج ىلع امهدحآ وآ «(نيحيحصلا» ثيداحأ يف یتح ظافلألا

 .هعينص ركشو «هنم هللا لبقت ءاهضعب يف دیوجتو

 ةنس هنم ىلوألا ةعبطلا ترهظ «يباجلا باهولادبع ذاتسألا ةعبط -4

 ةنس ترهظ مث مزح نبا رادو يباجلاو نافجلا راد نع :م1145-ه1

 .ضايرلاب ىدهلا راد نع ه6

 ةنس هنم ىلوألا ةعبطلا ترهظ «يريهزلا نيمأ نب ريمس خيشلا خألا ةعبط -۵
 .ضايرلا «فراعملا ةبتكم نع ه١

 ىلع هماكحأ ضعب ىلع تاظحالم كلانهو «همیقرتب (۱۹)و (۱۸) مقر نيب

 :عينصلا اذه يف لوفي -ىلاعت هللا همحر- ينابلألا مامالا انخیش تعمسو ءاهيلع مكحلا نود (۱)
 .اهنم حجارلا نايب نود ةيهقفلا لاوق لا درس يف لوقي ناك اذكهو .«يلصي الو اضوتی يذلاك هلثم»



 ردصملا يف ثيدحلا مقر عم مكحلا ركذ ىلع هراصتقا ىلع هيونتلا عم .ثیدحلا

 .هيلإ فنصملا هازع يذلا

 :اهنم هيلع تفقو ام اذهو ««رئابكلا» باتكل ةديدع تاراصتخا -ًاضيأ- ترهظو

 .ميظعلادبع دمحم ةماسأل (رثابکلا باتک بيذهتب رباكألا فاحتإ» -۱

 .ةرهاقلاب «حتفلا راد نع هه١٠5١ ةنس رهظ

 '"'هللاراج لآ هللاراج نب هللادبعل «بونذلا رئابكل بولطملا نايبلا» -
 .-ىلاعت هللا همحرس

 .ضايرلاب مساقلا راد نع هه514١ ةنس رهظ

 .نانملادبع ناسحل «رئابكلا باتك بیذهت» -۳

 .توريب «مزح نبا رادو ؛نامعب ةيمالسإلا ةبتكملا نع ه ٠٤١١ ةنس رهظ

 .ديسلا دمحم ةماسأل «رئابكلا باتك بيذهت» -4

 .توريب ءةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم نع ه ۱۶۱۷ ةنس رهظ

 .ارئابكلا باتك رصتخم» -۵

 .ربخلاب كرابملا نبأ راد نع ه517١ ةنس رهظ

 كلانه نوكت نأ يدنع دعيي الو ؛هتارصتخمو «رئابكلا» باتك تاعبط هذه

 يف تافنصملا ءامسأ) ناونع تحت اهاندروأ يتلا ةقباسلا نيوانعلا ضعبل ةلص

 1 !!(حرشلاو) لب «راصتخالاو مظنلا ثيح نم اذه انباتكب (رئابكلا

 "يقح ليعامسإل ؛رئابكلا حرش» :(09) مقر دنع كانه انركذ ًالثمف

 .«ةلاصألا# انتلجم يف هتمجرت رظنا (۱)

 بتک» يباتك :رظنا .بئاجعلاو بئارغلاو صصقلا نم ًريثك هاشح ًاباتك هل نأ هتمجرت يف اورکذ (؟)

 .(۳۱۲/۲) «ءاملعلا اهنم رذح



 ۳۹ زاها
 ؛باتکلا اذه وه بوذكملا «رئابكلا» نوكي نأ دعبتسملا نم سیلو «(ه۱۱۲۷ ت)

 لصألا نيب زيمم ريغ ةيبرعلاب هعبطو همجرت مهدحأ لعلف «ةيكرتلاب هبحاص فلا ذإ
 !!حرشلاو (اذه يبهذلل «رئابكلا» باتك)

oFا  



 زا ۳

 لحم وهو ؛مطالتم ٌرحبو «بّعشتم تم ةريبكلاو ةريغصلا نيب قرفلا يف مالكلا

۱۳ 
 .مهنم مج كلذ يف فّنصو ثیدحو ًامیدقءاملعلارظن تاهجو فالتخا

 :ةيلاتلا طاقنلا يف ثحبملا اذه رصحاو

 .ةريغصلاو ةريبكلا نيب قيرفتلا ةلدأ *

 .قرفلا مدعب نيلئاقلا مالك ٌةيجوت #

 لا ةفرعم تنامالع #

 .قیرفتلا يف ءاملعلل عماج مالک *

 .ةريبكلا ىلع ةبترتملا راثآلا ًةفرعم *

 ماو ا ورك قدم ب له *

 :ةناعتسالا -هناحبس- هللابو لوقنف

 ةعيرشلا ةيعقاو عم فلت رئاغصو ٌرئابك ىلإ ةعيرشلا يف بونذلا میسقت نأ كش ال
 هداسفلاو حالصلا يف سانلا ٌريامت اذلو ةدحاو ةبتر ىلع تسيل ٌلاعفألاف ءاهتعيبطو

 ی
 مهنیب اميف داسفلا لهأ كلذكو ؛تاوس اوسیل مهف «مهنيب امیف حالصلا لهأ ريامتك

 .(۷۷ ء۷٦ ۰6۷ ۰۱۱) ماقرألا (رثابکلا يف تافنصملا ءامسأ) ىضم ام رظنا (۱)

 :نيرمأ ةبسانملا هذهب سنت ال (۲)

 خيش اهلصوأ أج ةديدع هوجو نم كلذ دياتيو ءروظحملا لعف نم ُهشأ رومأملا كرت نأ :لوألا

 يف (۱۱6/۲۰ مقر) عومجم نمض ظوفحم «كلذ يف هل درفم ءزج يف كلذو «نيعبرألا ىلإ مالسإلا

 =ريرقت رظناو «هنع يهنملا كرت سنج نم مظعأ هب رومأملا لعف سنج نأ ةدعاق» ناونع تحت ءةيرهاظلا



 ۳" زابل --

 قيرفتلا يف ةيفلسلا راثالاو ةحيحصلا ةنسلاو باتکلا يف صوصنلا تءاجو

 :كلذ نم «(ةریغصلا)و (ةریبکلا) نيب

 کیس مکنع رفکت هنع نوت ام راب اوج نا :-یلاعت- هلوق :ًالوا
 تباتجا ناو نئاخصو ٌرئابك ىلإ تائيسلا ٌماسقنا هيف» :يفوطلا لاق ۰1۳۱ :ءاسنلا]
 :لاق ۳« رثافصلا عیمجل ٌرفكم ٍرئابكلا عيمج

 دا شو اف 0 ٌبسانم نو باتتجاب رئاغصلا 2

 E ES ا منشا :مجنلا]

 .«ميسقتلا حیحصلافا :نيتيآلا نيتاه دروأ ْنأ دعب ينيرافسلا لاق اذلو كل ةيرقتلا ىلع

 اذه ىف ةنسلا لهأل ٌدقتعم اهيلع بسترت ةريثك ةحيحص ثيداحأ تدروو

 :لثم نم ؛بابلا

 -۱۵۳ ص) ؛دناوفلااو «(۲۷۹/۲۹ ۰۱۲۹ /۲۸و ۱۷۱/۱۱) ؛ةیمیت نبا یراتف عوصجم) :يف ین كلذح

 .هيلع يقيلعتو (418/1 /۲) «نيعقوملا مالعإلار 4

 يف يراخبلا بوب اذلو باحاو نازو ىلع تسيل يهف اهننج دا ناو يصاعملا نأ :رخآلاو
 .(مارح نود مارح)و (ملظ نود ملظ) :«هحیحص)

 ا ميسقتلا ىلع هب لدّنسُي اممو ۲۲ /۲) ةةيلوصألا ثحابملا ىلإ ةيهلإلا تاراشإلا» (۱)
 ارك :اثالث ابتر ةيصعملا لعجف ۷ :تارجحلا] «نايصملاو قول ثلا مک | ةركوو# : :-یلاعت- هلوق
 ال لرركم ةيآلا يف ظفالا ناكل ًادحاو ىنعملا ناك ولو ةريغصلا وهو ًتايصعو -ةريبكلا وهو- قو

 .(مالسلا .ط - ۱۱۹۹ /5) «قورفلا» يف يفارقلا هلاق .لصألا فالح وهو يفتاتسم ىنعمب

 ,( 19-4" /۲) «ةیهلالا تاراشإلا» (۲)

 طوطخم «اممللا ريسفت يف ملل يركبلا نسحلا يبألو فلخلاو فلسلا ريهامج لوق اذه (۳)
 .(۲۵۰/۸) «ناملکورپ خيرات" :رظنا .ليرب يف

 .(۲۹۷ /۳) «ةيهلإلا تاراشالا» :رظنا (4)

 .(۱۰۵ ص) «رئابكلا ةموظنم حرشب رئاخذلا» (۵)



 ام تارفكم ْناضمر ىلإ ناضمرو ءةعّمجلا ىلإ ةَعُمِجلاو سمْحلا تاولصلا»

 ."''«رئابكلا تبنتجا اذإ امهنيب
 ؛اهدوجسو اهعوكرو اهَءوُضْو نسحیف ؛ةبوتكم ةالص هرضحت ملسم نم اما

 .۳«رثابکلا تأي مل ام بونذلا نم یضم امل ةرافك هل تناك الإ

 رفکت تاعاّطلا نأ ةنسلا لهآ ررق -ریثک امهریغو- نيثيدحلا نيذه ىلع ًءانبف

 ىلع بجاولاو -لجو زع- هللا ىلإ اهرماف بونذلا نم اهادع امو «"”رئاغصلا

 .كرشلا نود اهرفخي هللا ّنأو ءاهنم ةبوتلا اهبحاص

 يف ظيلغتلا نم اهسناج امو رابخألا هذه يفف» :-هللا همحر- يقهيبلا لاق

 یوگا ga قرف نم لوق دكؤي ام رئاغصلا نع ریفکتلاو رثابکلا

 .هجیرخت كانهو ۷ 4) مقرب فنصملا دنع يتأيس (۱)

 ثیدح نم وهو «(۷) دعب (۲۲۸) «ملسم حيحصا يف هلصأو ۸۷ /۱۰) يقهيبلا ظفل اذه (۲)

 .-هنع هللا یضر- نامثع

 ولف ءرئاغصلا نم ًاعون لک ؛رکت عّوتتلاو هتموادملا عم «قدصب تاعاطلا لعف ّنأ :ةاعارم عم (۳)
 اهنيع يه :ةتعمجلاب رفكت يتلا اهنيع يه :ةالصلاب رفكت يتلا اهنيع يه ءوضولاب رفكت يتلا بونذلا تناك

 عاونأ ماحدزا نأ -لجو زع- هللا نم وجرملاو ةدئاف تاعاطلا عيونتل ناك امل ءاذكهو «ةرمعلاب رفکت يتلا

 رئابكلا بيصت اهلعلف ,رئاخصلل ًالحم دجت مل نا ءاهيف صالخإلاو اهناسحإ عم ءاهترثكو اهيلاوتو تاعاطلا
 .ملعأ هللاو ءاهنم صيقنتلا وأ اهوحمب ءاهيف ٌرثؤتف

 نبا .ط - ۱۹۲-۱۹۳ ص) ؛ءاونلاو ءادلا» يف ميقلا نبال مالك ىلع -دعب اميف- ترثع مث

 :هصن اذهو «-ةنملاو دمحلا هللو- هتررق ام عم يقتلي (يزوجلا

 :تاجرد ثالث اهل ٌةَرفَكُملا لامعألا هذهو»

 ٍةلزنمب ءاهقوقحب مايقلاو اهيف صالخإلا ف عضو اهيعضل رئاخّصلا ريفكت نع ٌرْصَقَت نأ :اهادحإ

 .ًةيفيكو ٌةّيمك ءادلا ةمواقم نع صقني يذلا فيعضلا ءاودلا

 .رئابكلا نم ءيش ریفکت ىلإ يفترت الو رئاغصلا عواقت نأ :ةيناثلا

 .رئابكلا ضع اهب ٌرفكت ةوق اهيف ىقبتو ئاّصلا ریفکت ىلع ىوقت نأ :ةثلاثلا
 .«ةريثك تالاكشإ كنع لیز هنإف اذه لمأتف



 ۳۳ الفلا -

 .«امهنیب

 اذهو «(رئابكلا)و (رئاغصلا) نيب قرفي مل نم كانه ّنأ :اذه نم مه دقو

 :زاجيإب نايبلا اذهو ؛يقيقح ال يظفل هيف فالخلا نکلو «عفاد الب عقاو

 ةمظع ىلإ ًارظن ؛ةريغص هللا ةيصعم ةيمست ةيهارك ىلإ '''ءاملعلا ضعب بهذ
 ؛ةريغص هتيصعم ةيمست نع -لجو زع- هل الالجإو «هباقع ةدشو «-ىلاعت- هللا

 .ةريبك يأ ةريبك هتمظع رهاب ىلإ رظنلاب اهنأل
 وه «رئاغص اهضعب ةيمستو «رئابك بونذلا عيمج نأ اوررق ؛هيلع ًءانبو

 .اهنم ربكأ وه ام ىلإ اهتفاضإب

 ىلع نوعمجم ءاملعلا عيمج نكل ءطقف ةيمستلا يف وه امنإ فالتخالا اذهو

 هةریبک اهب حدقي ام اومسف «حدقي ال ام اهنمو «ةلادعلا يف حدقي ام اهنم يصاعملا نأ

 ."”ةريغص حدقي ال امو

 نمب اهمتخو «بونذلا ميسقت يف فالتخالا لقن نأ دعب يشكرزلا لاق

 توافتت رئابكلا ةبتر ناف ءيظفل فالخلا نأ رهاظلاو» :لاق یئابک اعيمج اهدع

 «َيلبقَملل 08-۵0) «خماشلا ملعلا# :قيرفتلا ديعقت يف رظناو «(۱۸۷ /۱۰) «یربکلا نئسلا# (۱)

 .يناعنصلل (4۸۳ ص) «ةركفلا ظاقيإ»و

 نيعباتلاو ةباحصلا عامجإو ةنسلاو نآرقلا لد دقو» :(۱۹۲ ص) «ءاودلاو ءادلا» يف ميقلا نبا لاقو

 .لوألا ثيدحلاو ىلوألا ةيآلا دروأو ؛...رئاغصو رثابک بونذلا نم نأ ىلع «ةمئألاو مهدعب

 يف يريشقلا نباو «يزاريشلا قاحسإ وبأو ««نآرقلا لكشم» يف كروف نبا اذه ىلإ بهذ (۲)

 ریسفت» :رظنا .باهولادبع يضاقلاو ءيكبسلا نباو ۳۲۸ ص) «داشرإلا» ىف ینیوجلاو «دشرملا#

 .(۱۸/۵) ؛يسولالا

 «رینملا بکوکلا حرشا ۱۵۲ /۲) «عماوجلا عمج» «(۵۸۱/۱۰) «لیصحتلاو نايبلا» :رظنا (۳)

 «طیحملا رحبلا» ؛«مالسلا .ط - ۱۱۹۹/۶) (قورفلا» (۲۲۲/۱۱) «نیبلاطلا ةضور ۳۸۸ /۷)

 امو 49 /۱) «رجاوزلا» (0۲) «لوحفلا داشرٍ» (يقيقحتب - ۳۸۲/۲) «ماصتعالا» )۲۷-۲۷۵ /)

 .«ملسم حیحص حرش» يف يوونلل مالك نم يتأيس



 راهی ۳۶

 :-یلاعت هللا همحرس لاق مث ««اعطق

 ىلع ؟دعلاب وأ دحلاب فرعت له «ةريبكلا يف ذ اوفلتخاف روهشملاب انلق اذإ»

 :"'هجوأ ىلع اوفلتخاو نوهمجلا لاق لوألابو «نيهجو

 ام :لیقو .ذیدش ٌديعو اهّبحاص قحل ام :ليقو .دحلل ةبجوملا ةيصعملا :ليق

 صن ام :ليقو ."”نيمرحلا مامإ هلاق .ةنايدلا ٍةَثرو نيّدلاب اهبكترم ثارتكا ةلقب نیت
 .SS ا

 ؟رصخنت له اهنأ يف اوفلتحا ّدعلاب نولئاقلاو كلذ ٌميمج ٌرتابكلا عمجيو ءاهدارفأ

 .ةنيعم :ليقف :اوفلتخاو رصحتت :ليقف

 )وابعلا هفرعی ٌدح رئابكلل سيل هلأ حيحصلا :””(طيسبلا» يف يدحاولا لاقو
 ٌنكلو «ةحابم ٌرئاغصلا تناكل كلذ فرع ولو «ةراشإ زییمت رئاغصلا نع هب زيمتتو
 ؛هنع يهن ام بانتجا يف دحاو لک دهتجيل دابعلا ىلع كلذ ىفخأ -یلاعت- هللا

 :(مالسلا .ط - ١١98 /4) «قورفلا» يف يفارقلا لوق هلثمو «(177/5) (طيحملا رحبلال (۱)

 الا :(18/0) «ريسفتلا» يف يسولآلا لوق هلثمو ؛«طقف قالطإلا يف وه امنإ ذئنيح فالخلاف»
 .«یقالطالاو ةيمستلا يف فالخ امنإو ؛ینعملا يف نيقيرفلا نيب فالخ

 .(۲۲۲ /۱۱) «نيبلاطلا ةضور» يف يوونلا اهركذ (؟)

 - ۷۸۲ /۲) «رثاظنلاو هابشألا» يف يطويسلا لاق ةرابعلا هذه ببسيو (۳۲۸) ؛داشرالا» هباتك يف (۳)

 «رجاوزلا» يف يمتيهلا لافو ««ةلادعلل بلاسلا ّدح ىلإ اهّدح نع نیمرحلا مامإ لدعو* :(مالسلا .ط

 مهف نمل ًافالخ تریبکلت اح كلذ لعجي مل هنأ كل رهظ (ينيوجلا) مامإلا مالك تلمأت اذإ كتإ» :(4 )١/

 .(4۳ ص) :رظناو .«ةلادعلا لطبي ام هب تطبض امنإو «رئابك تسيلو «ةسخلا رئاغص لمشي هنأل ؛كلذ هنم

 !اهنم (رتابكلا)ر (رئاغصلا) يصاعملا عيمج لمشي لاوقألا عيمج لامعإف !كلذك سيل (4)

 .«طيسولا»و «زيجولا# هل عبطو هدعب عبطي مل (۵)
 ىلع ءادثلاو عضاوملا نم ريثك يف رجزلاب رئابكلا صيصخت هجو امف الإو !كلذك سيل ()

 فقآ ملا :«هدعاوق» يف مالسلادبع نبا لاق یتح «ضومغ اهنييعت يف ؛معن !؟اهنییعت مزلي مل ول ءاهيبنتجم

 .«ضارتعالا نم ًاملاس :ينعيل !هبقع ۲ /۲) «هایشالا» يف يطويسلا لاق ؛««طباض ىلع



 ۳۵ ااا کی

 ةليلو «تاولصلا يف ىطسولا ةالصلا ءافخإ هریظنو ىتابكلل ًانتجم نوكي ْنأ ءاجر

 .ها .ناضمر يف ردقلا

 نيعبس ىلإ يه» :سابع نبا لاقو .رشع ةعبرأ :ليقو . .ةعبس يه :لیق مث

 عمسلا نم الإ كلذ ذخؤي ال ذإ ءرصحتت ال اهنأ حيحصلاو ."”«عبسلا ىلإ اهنم ُبرقأ

 .نيعبسلا ىلإ هّقنص «ءزج» يف يبهذلا ظفاحلااهاهنآ دقو . .اهرصح هيف رپ ملو

 قلطمو «رمخلا برشو ؛طاوللاو ءانزلاو ؛لتقلا :هیلع صوصنملا نمو

 ةرجافلا نیمیلا و نوزلا ةداهشو تمیمللاو فذقلاو .بصخلاو :ةقرسلاو :رکسلا

 میلقتو ؛نزولاو «لیکلا ةنايخو «ميتيلا لاسو «رارفلاو ,قوقعلاو محرلا ةعيطقو
 «تباحصلا بسو «ملسملا برضو ی دمحم ىلع بذکلاو :اهریعأتو ةالصلا

 ىلع يهو ةدايقلاو هلهآ ىلع ةدايقلا :يهو- ةئایدلاو ةوشرلاو ةداهشلا نامتکو

 «رکملا نم أو هللا ةمحر نم سأیلاو «ةاكزلا عن عنمو «ناطلسلا دنع ةياعسلاو يبنجآ

 هرحسلاو براحملاو «لولغلاو ءناضمر رطفو «ةتيملاو نیزنخلا محل لكأو «راهظلاو

 .هظفح دعب نآرقلا نايسنو «رکنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرتو ءابرل او

 .ببس الب اهجوز نم ةأرملا عاتتماو «رانلاب ناویحلا قارحإو

 لعج «ةدعلا» بحاص نع لقنو «هدعب امو «رمألا كرتا يف "يعفارلا فقوتو

 ىور دقو !ةميمنلا تخأ يهو فيك «يعفاشلا صن فلاخي وهو «رئاغصلا نم ةبيغلا

 نامدإ اهنمو «(ةميمنلا) لدب (ةبيخلا) ركذف ءامهيربق يف نييبدعملا ثيدح ©”يناربطلا

 :لاق مث ءاةريغصلا

 .فئصملا باتك لوأ يف هجيرخت يتأيس (۱)

 .ًابيرق همالك يتايسو «(۷ /۱۳) «زيجولا حرش زيزعلا» يف (۲)

 (851/) يسلايطلاو (۳۹۳۷) رازبلاو (70/-75 /0) دمحأ دنع وهو (۳۷۹) طس والا» یف (۳)

 يف ٤۸۷( /۲) يدع نباو (195 /۱) يليقعلاو (۱۲۷/۲) «ریکلا خيراتلا» يف يراخبلاو «ممدیناسم» يف
 نبا هححصو «يوق لنسب «ةركب يبأ ثي 3 ا

 .(۵۳2/۱) «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا» يف نقلملا نباو ((570/50) «حتفل» يف رجح



 ب لا ۳

 ىلع ةدحاولا ةريبکلا بکترم مکح همکح رئاغصلا ىلع "رارصالا نآ»

 ةنزاوم يف لافملا ریرحت» باتک يف يعاضقلا بلاط وبآ لاقو «روهشملا

 ةريغصلا ىلع رارصالاف هيلع هب رصأ ام مکح همکح رارصالا نإ :””«لامعألا

 ىورُي امبرو «رارصالا عم ةريغص ال :”'ةيفوصلا ةنسلأ ىلع ىرج دقو :لاق ةريغص

 .حصي الو ءاثيدح

 كلت لعف ىلع مزعلا ويصب ؛يمکخ :امهدحأ ؛نيرابتعاب نوكي رارصإلاو
 ءاهنم بئاتلا فالخب ءالعف اهررك نم مكح همكح اذهف ءاهنم غارفلا دعب ةريغصلا
 نم ةحلاصلا لامعألا هرفكت يذلا وه اذهف ءيش ىلع مزعي ملو كلذ نم لهذ ولف

 ,(ثيداحألا هيلع لد امك مایصلاو ةعمجلاو ةالصلاو ءوضولا

 :تاظحالم انه يل :ةديبع وبأ لاق

 لاق طبضا -ىتأي هجو ىلع- رثألابو هدعقآ دحلاب ةريبكلا ةفرعم :ىلوألا

 باستك صنب ديدشلا ديعولا اهبحاص قحلي ام ةريبكلا ناب لوقلاب قيرفتلا نع يعفارلا

 ربع دقو رودصلا جلثی امہ هيف رفظأ مل» :ةعفرلا نبا لاقو طباض ىلإ جاتحي لعفلاب رارصإلا ()

 يشكرزلا دنع هتمنتو يناثلا لوقلا ىلع روهمجلا ؟عاونآ وأ دحاو عونب ةربعلا لهو «ةموادملاب مهضعب هنع

 ۲۲۸ /۱۱) «نيبلاطلا ةضوراو ۲۸۰ /۱۳) يسنارمعلل «نایبلا» :رسظناو .(۲۷۸/8) «رحبلا» ىف

 ق) «بهذملا عومجملا»و ۲۲-4۲۳ /۱) زعلل «ماكحألا دعاوقار 4۲۹/۲-4۳۱) ينصحلل «دعاوقلا»و
 داشر9و ۱۳ /۲) «بجاحلا نبا ىلع دضعلا»و ۰4۳۹۳ /۲) «رینملا بکوکلا حرشاو :يئالعلل (ب ۸

 .(۵۳ ص) «لوحفلا

 نم ةعامج عم هل تعقو ةثحابم دعب مالك (مالسلا .ط - ۱۲۰۱/4) «قورفلا» يف يفارقللو

 .هشماه يف هرظناف هيلع ةضافإو ةفاضإ طاش نبالو ءالضفلا

 هتلاسر يف يديمحلا ىلع در وهو ؛«لاملاو ىبقعلا يف نيفلكملا ريغ مكحو» همسا ةمتت (؟)

 .برغملا يف ةيطخ ةخسن هنمو (ه158 ت) يكلاملا ةيطع نب ليقع هفلؤمو «(ةمايقلا موي ءازجلا بتارم#

 .يرهاظلا ليقع نبال (4۰-4۲ ص) «ةريغصلا تافنصملا نم ةريخذلا» :-ةدازتسالل- رظناو

 .ًايرق اهجیرخت يتايسو «سابع نع ةتباث ةروكذملا ةلوقملاف «كلذک سيل (۳)

 .(؟الا/-؟ا/5/5) «طیحملا رحبلا» (4)
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 يه ةريبكلا نإ :لوقلا نعو ؛(رئابکلا ليصفت دنع هوركذ امل قفوآ)» :ةنس وأ

 ۱ .«(لیمآ هحيجرت ىلإ مهو)) :دحلل ةبجوملا ةيصعملا

 نم ةلمج لقن نأ دعب لاقف قورفلا هذه يئالعلا ضتري ملف ءاذه عمو

 :لاقو «ةروكذملا لاوقألل ضرعت مث «رئابكلا ضعب ىلع صيصنتلا اهيف صوصنلا

 مدقت امیفو ءيه ثيح نم ةريبكلا دح اهنم ًالك نأل ؛رظن اهنم لك يفو :تلقا

 ربتعا يذلا لوألا هجولا ىلع اميس ال ءاهنم دحاو يف تسيل لاصخ ثيداحألا نم

 .۳؛دحلا ةيعرش اهيف
 هللاو :ينأيس «يناعنصلل لوطم ديج مالك عم يقتلي اذهو :ةديبع وبأ لاق

 .قفوملا

 :دوعسم نبأ نع درو ام :لثم هل موهفم ال دعلا يف فلسلا نع درو ام :ةيناثلا

 لاق ىتح مسن» :ةياور يفو «"«عیس» :رمع نبا نعو ٠...ةعبرأ رئابكلا ربكأل

 رصح لحم اذه سيلو «”'«عبسلا ىلإ اهنم برقأ نيعبسلا ىلإ يه :سابع نبا
 ."”لقتيح هريدقت وأ هلابب حنس يذلا وه امنإو «نيعبسب

 هدقتنا دقو «(رئابكلا) ركذ يف «رجاوزلا» يف يمتيهلا رجح نبا عسوت دقو

 .(1/179ق) «بهذملا عومجملا» (۱)

 لوسر اهامس ام يه» :(ةريبكلا) دح يف (۱۷۸۵ مقر ۳۹۳ /۹) «یلحملا» يف مزح نبا لاق اذلو

 ٤١(. /0) «يربطلا ریسفت» يف هوحنو «ديعولا هيف ءاج وأ «ةريبك ب هللا

 .(نیتسلاو ةنماثلا) ةريبكلا تحت ةدراولا ةعبارلا ةيآلا ىلع قیلعتلا يف هجيرخت رظنا (۲)

 يجيدربلل «رئابكلا» :-ًامازل- رظناو .هريغو (۱۹۷۰۵ مقر) «فنصملا» يف قازرلادبع دنع امك (۳)

 .(يناثلا قحلملا) (۱۰ مقر)

 )٤( مقر) ثيدحل يجيرخت رظنا 415(.

 ۰6۸۸ ص) اذه انباتك لوآ يف هتجرخ (5)

 .ديدحتلل ال ريثكتلل هلاق وأ (7)



 راپا ۳
 دعي -هللا همحر- یناعنصلا لیعامسا نب دمحم لاقف ءاملعلا نم نیققحملا ضعب

 یتح هرئابکلا نم رثكو .«رجاوزلا» هباتک يمتيهلا رجح نبأ كن دقلو ءاذه» :مالک

 نم ذوخأم وه امنإو «ةنس الو باتک نم هل دهاش ال ام اهلج نکلو ءةتم ثالث تغلب
 .)«هیف ّرظن ْنَم ُرّيحي امم كلذ ريغ ىلإ «...اذک لعف نم :هیفو ءاذك نع يهنلا

 هباتك ليذ يف يلبَقَملا حلاص خيشلا ةمالعلا هوحن ىلإ هقبسو :ةديبع وبأ لاق

 :ىمسملا «خياشملاو ءابآلا ىلع قحلا راثيإ يف خماشلا ملعلا» عتاملا عفانلا

 :هيف همالك صن اذهو "«خفاونلا حاورألا»

 ال امب ءاجف ءارجاوزلا» هامس «رئابكلا ىف ًاباتک ىمتيهلا رجح نبا فنص دقو»
 نأ ىغبني الو ءرخألا همولعك نوكي ىتح ءأدحأ هبف دّلق الو ءةنس الو باتك هل دهشي

 يرخاتم يف يظح مش ؛ءاش فيك ملكتي نمم لجرلاو ءاظاقيإ الإ كلذ لثم ركذي
 .ةيفاشلا

 ذإ «يمتيهلا دنع رئابكلا دع لامهإ يف -هللا همحر- يلبقملا نسحأ دقو

 لاق امك «ةئم ثالث سيلو «ةريبك نيتسو عبسو ةئم عبرأ ىلإ هباتك يف اهلصوأ

 .قفوملا هللاو «ىناعنصلا

 هفنص ءزج ىف ىبهذلا ظفاحلا اهاهنأ دقو» :قباسلا يشكرزلا لوق امآ :ةثلاثلا

 ام :اهنمو «تافنصم رئابكلا يف سانلا فنص دقو» :ريثك نبا لوقو «!نيعبسلا ىلإ

 رمألاف «ةریبک نيعبس نم ًاوحن غلب يذلا يبهذلا هللادبع وبأ ظفاحلا انخيش هعمج

 ٤۹٤(. ص) ؛ةرطفلا ةعجارمل ةركفلا ظاقيإ» (۱)

 .(۳۰۳ ص) (۲)

 ؛ةيعفاشلا يرخأتم دنع رجح نبا ةوظحب «هیواتف» نم نطوم ريغ يف اضر ديشر دمحم ندند (۳)
 يف عوبطم ؛نينيعلا ءالج يف ةيميت نبا نيبو هنيب ةمكاحم يسولآللو !بسحف بصعتا اهیس نأ ىلع زكرو
 .عساو نوب هيف هجو ىلع امهنيب قرفلا هنم رهظي «نیدلج

 .(۳۱) ةيآ :ءاسنلا ةروس «(خبشلا دالوأ ةبتكم .ط - ٤۸١ /۳) اريثك نبا ريسفت» ()
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 ةريبكلا) رسکذ ام رخآ يف -دعلاب- يبهذلا ركذ ذإ ءرصحلا ليبس ىلع سيل -ًاضيأ-

 :اهدعب لاق مث «مهتاروع ىلع لدو «نيملسملا ىلع سج نم :نيعبسلاو ةسداسلا

 تغلب «ةديدع ثيداحأ هتحت دروأو ««رئابكلا نم هنأ لمتحي امل عماج :لصف»

 .ةريبك هنإ لاقي دق امم اهدّدَع بفصن وحن ىلع تلمتشا «اثيدح (نيعبرأو ةعست)

 دنع عساو هيف عقاولا فالخلاو «ةريبكلا طباوض يف بّعشتم ءاملعلا مالك :ةعبارلا

 امأو» :-یناعت هللا همحر- ميقلا نبا لاق «نيحلاصلا فلسلا دنع بيرق «نيرخأتملا

 *۳تبراقتم مهلاوقأو ءداضتو نيثبت ىلإ عجري ال ًاقالتخا اهيف سا فلتخاف ؛رئابكلا

 دوجو نود ءاهتادرفمل دادعت اهيف ذإ ؛ةبراقتم مهلاوقأ «معن :ةديبع وبأ لاق

 تادرفملا ضعب يفو ءداهتجالا ىلع هرادم ذإ ,رئاغصلا نيبو اهئيب زيمي طباض

 نيرخآتملا دنع طباضلا فلتعاف "هجا ارخإ وأ «ءيش لاخدإ ىلإ رظن لكف فالخ
 ءيش یلعو *اهلوط ىلع اهقوسن ؛كلذ يف ةعماج تاملک هذهو ؛ادیدش ًافالتخا

 .اهیف رارکت نم

 قيرفتلا طباض يف اذه انباتک لئاوأ يف فنصملا لاق

 هيف امم :مئاظعلا هذه نم ابوح بكترا نم نأ :ليلدلا هيلع موقيو هج يذلاو»

 وب ضغو باذع نم ؛ةرخآلا يف ديعو هيف ءاج وأ ؛ةقرسلاو انزلاو لتقلاك ءايندلا يف ّدح

 . نالو ةريبك هنإف فلک دمحم انین ناسل ىلع هلعاف نعل وأ نلیدهتو

 40/١(. مقر) ىلإ (4۲۱ مقر) نم انترشن يف يهو (۱)

 .1//07410) «نیکلاسلا جرادم» (۲)

 مالک يف كلذ رثآ نم فرط يتأيسو «(نامیالاب (رئابكلا) ةلص نم هرّوصتو هدقتعمل ًاقفو (۳)
 .(رئابكلا يف تافنصملا ءامسأ) نم (10)و (16) يمقرب رظناو «يناعنصلاو يلبقملا

 (رئابكلا مجعم) يف -هللا ءاش نإ- اهلوندأسو ؛(رئابكلا) تادرفمل دادعت اهيف لوقت تابثإ ترثآ ()

 .(سراهفلا) نمض

 = .(84 ص) «رثابکلا» (6)



 :مهتالوقن نم ةفئاط هذهو ؛'"”نيريثكلا دنع عئاشلا وه اذهو :تلق

 :-ىلاعت هللا همحر- يعفارلا دمحم نب ميركلادبع لاق

 باتکلا صن لعف لك :ةريبكلا ّنأ -هللا همحر- " يورهلا کس وبأ يضاقلا ركذ»

 امل عماج :لصف) هرخآ يف هسفن فنصملا ىتح- ءاملعلل ةيلمعلا تاقيبطتلا ناب هيونتلا نم دب الو =

 اهانرکذ «ىرخأ ٌدويق هيلإ فاضي -قيقحتلا ىلع- اذلو ءروكذملا دحلا نم عسوأ -(رئابكلا نم هنأ لمتحُي

 .رومأم ريغ هرظناف ءاذه همالك ىلع قيلعتلا يف

 يبق د هيف اما لس هلوقك ةروكذملا رومألا نم دحاو دحب ةريبكلا فرع نم نأ مهم رمآ همن
 برش ناف ؛اديدس سيل اذهو ؛ةريغص وهف هيف دح ال امو :هموهفمف هیلع رصتقاو ««ةريبك رهف هللا باتك

 اینللا يف دحلا بجوي ام :مهضعب لاقو «-ىلاعت- هللا باتك يف امهيف ّدح الو «ناتريبك ابرلا لكأو رمخلا

 لطي اذكو «دحلا بجوي الو ةريبك هنإف ابرلا لكأب -ًاضيأ- لطبي اذهو «ةريغص وهف هبجوي ال امو «ةريبك وهف

RG 
 يئالعلا نع هوحن انمدقو (۸ 0 «عئانصلا مئادب» يف يف يناساكلا

 «بيذهتلا» :-رومأم ريغ- رظناو .مهنع دع ةددعتم تالوقن يئاتسو ءةيعفاشلا اميس الو (۱)

 .(۱۰۰) يراصنألل «لوصولا ةياغاو ۳۶8 /۲) يشخديلل «لوقعلا جاهنم»و .يوغبلل ۲۲ /۸)

 «عماوجلا عمج ىلع راطعلا ةيشاحاو ۲٤۹(« /۳) «تانْیلا تايآلا»و ۱۵۲ /۲) «ينانبلا ةيشاح»و

 نبا ىلع دضعلا»و ۳۹۹ /۲) «رینملا بکوکلا حرشدو 44۵ /۳) «ریرحتلا ریسیتاو ۰( 9

 تيورهلا نع يصفارلا هدروآ يذلا لقنلا هيفو- (۲۲۲ /۱۱) «نيبلاطلا ةضوراو «(77/5) «بجاحلا

 ,07014) «ةيواحطلا ةديقعلا حرشاو ۲۹۱ 05576) «ملسم حيحص ةنايصاو 8۵۷ )١/ «ريدقلا حتتفاو

 .(۱۸۳-۱۸ /۱۲) (يرابلا حتفاو

 :هفورحب هصن اذهو (ب/۱۲۵ق) «تاموكحلا ضماوغ ىلع فارشإلا» يف يورهلا مالک )

 :ءايشأ ةعبرأ ةريبكلا ٌدحولا

 .مثآ دماع وهو ةهبشلل ةطقاس ةبوقعلاو لعفلا ¦ نم هردق وأ ءالتق وأ ًادح بجوي ام :اهدحأ

 .روفلا ىلع ةبجاو يهو اهب رومآملا ضتارفلا كرت :يناثلاو

 .ماعلا عامجإلا فلاخ لوق لكو «نيميلاو ةياورلاو ةداهشلا يف بذكلا :ثلاثلاو

 لاومأو ءريزنخلا محلو هةتيملا لكأ :ءايشأ ةعبرأ كلذو «هميرحت ىلع باتکلا صن لعف لک :عبارلاو

 .«فحزلا نم ٌرارفلاو ءالطاب مهريغو ىماتيلا



 ۶:۱ درام س

 ٍةضيرف لَك كرتو «هريغ وأ سبح نم ًاذح اهسنج يف جوت ةيصعم لکو «هميرحت ىلع
 ليبس ىلع هوركذ ام اذه «نيميلاو ةياورلاو ةداهشلا يف ُبذكلاو روفلا ىلع اهب رومأم
 ءانزلاو قلا ريغب سفلا لسق :عبس ٌرئابكلا :لاقف ينايورلا يضاقلا لّصفو ؛ طبضلا

 ٍركسم لک برشو هفذقلو ابصغ لاملا ذخأو ةقرسلاو رمخلا برشو طاوللاو
 لاق كسي ال يذلا ریسیلاو رکسملا ردقلا نيب رمخلا يف قرف الو هرمخلا برشب قحلم

 يف طرشو فاش لجرلا ناك اذإ فال رمخلا ريغ نم برشلا يفو :دیعس وب
 ءروزلا ةداهش :ةروکذملا عبسلا ىلإ «لماشلا» يف مضو «ارانيد غلبي نأ لاملا بصغ

 َنيميلاو ؛رذع الب ناضمر يف ٌراطفإلاو ءابرلا لکا :«ةّدعلا» بحاص اهيلإ فاضأو

 ةنايخلاو ميتيلا لام لاو :فحزلا نم ٌرارفلاو نْيدلاولا قوقعو ؛محرلا عطقو ءةرجافلا

 برضو رلع الب اهتقو نع اهریخأتو ءاهتقو ىلع ةالصلا میدقتو ؛نزولاو ءليكلا يف
 منع هللا يضر- ةباحصلا ًابسو هادمع و ينلا ىلع بذکلاو «قح ریغب ) لسملا

 ةياعسلاو «ءاسنلاو لاجرلا نيب ةدايقلاو ةثايلاو قوشرلا ذخأو ءرذع ریغب ةداهشلا نامتکو
 نایسنو هقردقلا عم رکنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرتو «ةاكزلا عنمو «ناطلسلا دنع

 نمآیلاو «ببس الب اهجوز نم ةأرملا عانتماو هرانلاب ناويحلا قارحإو «هملعت دعب نآرقلا
 .نآرقلا ةلمحو ملعلا لهأ يف ةعيقولا :لاقیو ؛هركم نم َنمألاو «-ىلاعت- هللا ةمحر نم

 فقوتللو .ةرورض ريغ نم ةتيملاو ریزنخلا محل ٌلكأو ؛ژاهظلا :رئابكلا نم دعي اممو
 رکنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرتو «محرلا عطقك ؛لاصخلا هذه ضعب يف ٌلاجم

 باتکلا بحاص راشآ دقو ناب ناويحلا قلطم قارحإو ,نآرقلا نايسنو ا ىلع

 ةالصلا كرت :هجو اک !«بیذهتل# يف ىفو «فقوتلا اذه لثم ىلإ «ءايحإلا» يف

 داع اذإ هب ةداهشلا درت امنإو «ةريبكب سيل قو جرخي نأ ىلإ ٍةَدحاولا

 .«كلذك يّمّدلاف هل موهفم ال ملسملاب لثمتلا» :«مداخلا» يف لاق (۱)

 «نايبلا» :ةدحاو ةرم ةالصلا كرتل رظناو .(۲۹۲ /۸) «بيذهتلا» يف همالكو «يوغبلا :ديري (۲)

 .(۲۷۹/۱۳) ينارمعلل

 - 489 /۳) !هریسفت) يف ريثك نبا :مهنم ؛عمج همالك لقنو «(7-4 /11) «ریبکلا حرشلا» )۳

 .(خيشلا دالوآ ةبتکم .ط
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 «ملسم حيحص حرشا يف -هللا همحر- يوونلا لاقو

 نبأ نع ءاجف «ةريغصلا نم اهزييمتو قریبکلا دح يف ءاملعلا فلتخا دقو»

 ذاتسألا لاق اذهبو «ةريبك وهف هنع هللا ىهن ءيش لك : -امهنع هللا يضر- سابع

 :هریغو هقفلاو لوصألا ملع يف ُمامإلا يعفاشلا ةيقفلا ينييارفسالا قاحسإ وبأ

 جتحاو «نيققحملا نع بهذملا اذه -هللا همحر- ضايع يضاقلا ىكحو

 ريهامجلا بهذو «ةريبك -ىلاعت- هللا لالج ىلإ ةبسنلاب يهن لک ّنأ اذهب نولئاقلا
 نیا بکو ٌرئاغص ىلإ يصاعملا ماسقنا ىلإ فئاوطلا عيمج نم فلخلاو فلسلا نم

 كلذ ىلع رهاظت دقو تامهنع هللا يضر- سابع نبأ نع -ًاضيأ- يورم وهو

 دماح وبأ مامإلا لاق ءاهفلخو ةمألا فلس لامعتساو ةنسلاو باتکلا نم لئالد

 قيلي ال ةريبكلاو ةريغصلا نيب قرفلا رکن :؟بهذملا يف طيسبلا» هباتك يف يلازغلا

 ههانعمب هريغ هلاق دق دماح وبأ هلاق يذلا اذهو «عرشلا ملرادم نم امهف دقو قفل

 نكلو «-یلاعت- للا السي ی ا وا

 موص وأ «تاولصلا ه هرشکت ام ىلإ كلذ رابتعاب مسقنتو ءضعب نم ٌمظعأ اهضعب

 وأ ءةاروشاع ٌموص وأ هتفرع ٌموص وأ هثوضولاوآ ةرمعلا وأ جحلا وأ اق

 هرشکیال ام ىلإو ةحيحصلا ثيداحألا هب تءاج امم كلذ ُريغ وأ ء قنسحلا لعف

 هرفكت ام غرشلا یمسف * '(ًةريبك شفی مل ام» :«حیحصلا» يف تبث امك كلذ

 اهجرخي الو ءاذه نسح يف كش الو ٌرئابك هرفكت ال امو «رئاغص اهوحنو ةالصلا

 ام ىلإ ةبسنلاب ةريغص اهنإف «-ىلاعت- هللا لالج ىلإ ةبسنلاب ةحيبق اهنوك نع اذه
 .ملعأ هللاو «ريفكتلا ةرسيتم اهنوکلو ءًاحبق لقآ اهنوكل ؛اهقوف

 ًفالتحا اهطبض يف اوفلتخا دقف «رئابكو رئاغص ىلإ يصاعملا ماسقنا تبث اذإو

 .(دعب امو ۱۱۲ /۲) (۱)

 .(۳۵۵/۱) «ملعملا لامكإ» هباتك يف )0

 .هريغو (۲۳۳) ملسم هجرخآ (۳)



 ل ایا

 لک ا ناقد اا يضر- سابع نی وع یزو ا اردتم اک

 نع اذه ٌوحنو «' "باذع وآ ءٍةنعل وأ هبضغ وأ راَنب -ىلاعت- هللا همتخ بنذ

 ."”يرصبلا نسحلا

 .ايندلا يف دح وأ رانب هيلع هللا دعوأ ام يه :نورخآ لاقو

 طبض يف يونعملا لماشلا طباضلاو :«طيسبلا» يف يلازغلا دماح وبأ لاقو
 ؛مدن راذحو يفوح راعشتسا ريغ نم اهيلع ءرملا ملقب ةيصعم لك نأ :ةريبكلا

 نواهتلاو فافختسالا اذهب رعشأ امف ؛ادایتعا هيلع یرجتملاو اهیاکتراب نواهتملاک

 كف الو ىوقتلا ةبقارم ةرتفو ناسللا وأ سفنلا هتاتلف ىلع لمحي امو «ةريبك وهف

 وه سيلو ةلادعلا عنمي ال اذهف ؛:ةيصعملاب ذدلتلا صفت هب جزتسی دنت نع

 ريك

 “هی واتف» وف -هللا همحر- حالصلا نب ورمع وبأ مامالا خيشلا لاقو

 مقر 1۷۰/۲) رذنملا نباو ٩۲۰۲( ۰۹۲۰۱ مقر ۲64-۲6۵ ۰۲64 /4) ريرج نبا هجرخأ (۱)

 :۲۹۲) «بعشلا» يف يفهييلاو ؛.(١175ق) «بختتملا» يف ديمح نب دبعو ««امهيريسفتا يف ۷

 :(۹۲۱۰ مقر ؟47/4) ریرج نبا دنع ةياور يفو «*ریک هنع هللا ىهن ام لک# :لاق «سابع نبا نع ۰

 .هنع حيحصلا وه اذهو ؛«ةریبک وهف هيف هللا يصُع ءيش لك»

 انه ٌروكذملا ظفللا بفيعض ولنسب ٩۲۱۲( مقر ۲6۱/۸) ریرج نبا دنساو

 :رظناو .«ةريبك نآرقلا يف ةبجوم لكا :ظفلب هنع (4114 مقر ۲۶۷ /5) ريرج نیا هجرخآ (۲)

 .6۷/۱) ؛رجاوزلا» ۸۵ /۲) ؟جاهنملا»

 دح ىلإ اهدح نع لدع هنأب تدقنو ۳6 ص) ةمدقتملا ينيوجلا ةرابعل طسب ةقيقحلا يف اذه (۳)
 :هصن ام اهبقع (/۱۱۵قق) «بهذملا عومجملا» يف يتالعلا لاقو هةلادعلل بلاسلا

 رمخلاو ینزلا وحن بکترا نم هيلع درب ذإ ؛يه ثيح نم ةريبكلل ًاطباض ناك نإ ًاذج لکشم وهو
 ادع امل ًاطباض ناك نإ ءاقافتا كلذك سیلو ؛ةريبك ىمسي الو هتلادع هب مرخنت ال هنأ علقي مل مث هيلع مت
 .«هعضوم اذه سيل ليوط مالك ؛ءايحإلا» يف هلو «بيرق وهف مدقت امم هيلع صوصنملا

 .(۲۰ ص)(:)



 سوز 3

 «ریبکلا مسا هيلع قلطي نأ هعم حصي امظع مظعو ربك بنذ لك :ةريبكلا

 .قالطإلا ىلع اميظع هنوكب فصوو

 ٌداعيإلا :اهنمو كحلا ُباجيإ :اهنم ؛تارامأ اهل مث قریبکلا ٌدح اذهف :لاق

 ر :اهنمو «ةنسلا وأ باتكلا يف اهوحنو رانلاب باذعلاب اهيلع

 ضرألا رانم ريغ نم -ىلاعتو هناحبس- هللا نعلك ؟نعللا : اسو ات

 هباتك يف -هللا همحرح مالسلادبع نب دمحم وبآ مامإلا خيشلا لاقو

 "دعا وقلا»

 ىلع بنذلا ةدسفم ضرعاف ؛ةريبكلاو ةريغصلا نيب قرفلا ةقرعم تدرآ اذإ

 نم يهف رئابكلا دسافم (لقأ نع تصقن ناف «هيلع صوصنملا رئابكلا دسافم

 متش نمف «رئابكلا نم يهف هيلع ْتَبر وأ «رئابكلا دسافم ىندأ تواس نإو«رئاغصلا
 منم ادحاو بذک وأ «لسرلاب َناهتسا وأ دال هلوسر وأ -یلاعتو هاحیس- برلا

 شابکلا ربکآ نم يهف ؛تاروذاقلا يف فحصملا یقل وأ «ةرذعلاب ةبعكلا خّمض وأ

 وأ ءاهب ينزي نمل ةنصحم ًةأرما كس ول كلذكو رب ريبك هنأب عرشلا حرصي ملو

 «میتبلا لام لكأ ةدسفم نم مظعا كلذ ةدسفم ّنأ كش الف «هلتقي نمل ًاملسم كسمأ

 مهنأ هملع عم «نيملسملا تاروع ىلع ٌرافكلا لد ول كلذك «رئابكلا نم هنوك عم

 هذه ىلإ هتبسن ناف ؛مهلاومأ نومنغيو «مهلافطأو مهمرح نوسسيو «هتلالدب نولّصأتسُي

 وبل كيدو رئابكلا قم توك عم ندع تا موي هيلو نم عظعأ ديناقملا

 هببسب هنم ذی ابذك هيلع بذك اذإ امأ «هببسب لتقي هن ملعي بک ناسنإ ىلع بذك

 لام َلكأو روزلا ةداهش نأ ىلع عرشلا صن دقو :لاق «رئابكلا نم هبذك سيلف ةرمت

 زوجيف ريقح لام يف اعقو ناو «رهاظ اذهف ريطخ لام يف اعقو نإف «رثابکلا نم ميتيلا

 نم رمخ نم ٍةرطق برش لعج امك ءدسافملا هذه نع ًاماطف ؛رئابكلا نم العجي نأ

 .(نيسمخلاو ةسداسلا ةريبكلا) :رظنا (۱)

(۲) (۱۹/۱). 
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 :لاق «ةقرسلا باصنب كلذ طبضي نأ زوجيو ةدسفملا ققحتت مل ناو «رئابكلا

 لعج اذإف رشابم مكاحلاو .بّیستم روزلا دهاش ناف «ةريبك قحلا ريغب مكحلاو

 .ىلوأ ةرشاَبُملاف ةريبك ببسلا

 وأ دح وأ ٌدايعو هب نرق بنذ لک اهنآب ٌرئابكلا ءاملعلا ضعب طبض دقو :لاق
 وأ ذحلا وأ ديعولا هب نرق ام ةدسفمك هتدسفم نأ ملع بنذ لك :اذه ىلعف ءنعل

 .ةريبك وهف هتدسفم نم رثكأ وأ نعللا

 راعشإ هنيد يف اهبكترم نواهتب روش امب ةريبكلا طبضت نآ ىلوألاو :لاق مث

 نب دمحم يبأ خيشلا مالك رخآ اذه .ملعأ هللاو ءاهيلع صوصنملا رئابكلا رغصأ

 .«-هللا همحرس ""مالسلادبع

 هرخآ يفو «قیرفتلا يف یضم امع جرخب لّوطم مالک يناعتّصلل :ةدیبع وبآ لاق

 :فرصت عم هنصن اذهو «ّرعلا مالکل ٌربتعم بقعت

 لیلق اهّيكترُم ناب ٌرِعَشُي ام يه ةريبکلا :لاق نم مهنمف :كلذ يف اوفلتخاف»

 .نیّدلاب ثارتکالا

 :هيلع ام هدعب (۲۹۵/۲) «ماكحألا ماكحإ» يف دیعلا قیقد نبا لاق (۱)

 يف طلغلا عقي دق هنإف ؛رخآ رمآ نم اهب نرتقي امع ةدرجم ةدسفملا دخؤت ال نأ كلذ يف دب الو

 برش نوكي ال نأ مزل ةدرجم اهل نإف كسلا رمخلا ةدسفم نأ مهفلا ىلإ قباسلا نأ ىرت الأ ؛كلذ

 يف عقوملا ريثكلا برش ىلع يرجتلا يهو «ىرخأ ةريبكل ةدسفم اهنكل هتدسفملا نع اهئالخل ؛ةريبك ةرطقلا

 .«ةریبک ريصت نارتقالا اذهبف ةدسفملا

 اهبكترم نواهتب رعشي امب ةريبكلا طبضت نأ ىلوألاو» :ريخألا ّرعلا مالك ىلع ذخژیو :ةديبع وبأ لاق

 نم لتق ول امك «ةريبك رمألا سفن يف تسيلو «هنظ يف ةريك بكترا ول امب «رثابکلا رغصأ راعشإ هنيد يف
 وأ هنمآ وأ هتجوز يه اذإف «ناز هنأو ةيبنجأ اهنأ دقتعي ةأرما یطو وأ همد قحتسی هنأ نابف موصعم هنأ دقتعي

 هتأرجل هتلادع طقستو :قسافلا مكح هيلع يرجي اذه نأ زعلا مالك ىلعف هل وه اذإف ميتيل هنأ دقتعي الام لكأ

 نإو «ةريبكب تأي مل روصلا هذه يفو «كلذ بجوت ال اهدرجمب هللا ىلع ةأرجلا نأ كش الو .هللا ىلع

 اذه يف زعلل ةعفان تابقعت ينيقلبلل «ماسجلا دئاوفلا» يف تدجوو !لّمأتف «نيدلا يف نواهتلاب رعشت تناك
 .همركو هتمب هعبط هللا رّسي ءرشنلل -دمحلا هللو- هباتك تيه دقو دعب اميف هيلع تفقو «عوضوملا
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 .اهصوصخب ٌعراّشلا اهيلع دّعوت ام يه :لاق نَم مهنمو

 .رئابكلا نم وهف ٌدح وأ نعل وأ ٌديعو هب نرق وسنذ لک يه :لاق نم مهنمو

 .عراشلا اهيلع صن ام يه :لاق نم مهنمو

 :لاق مث ءصوصنلا ضعب ركذو «(...اهددع يف تاياورلا تفلتخا دقو

 ؛ةلمجلابو «يبسن مآ اهنآ ىلإ بهذ نم مهنمو «كلذ ريغب اهدح نم مهنموا

 ةريبكلا نأ امهيف صن ال هنإف هقنس الو باتك نم اهيلع ليلد ال ةينيمخت ٌدودح اهلکف

 لب ؛ةريغص نييعتب مزجلا دودحلا كلت نم مهل لصحي ملف كلذ عمو ءاذك يه

 اهيلإ تداق- ٌدودح ةلزتعمللو «سِبِتلُم -هولح امم :ينعي- ركذ ام ادع امو :نولوقي

 :لوقن لب ءاهنايب ددصب انسل تالاكشإ اهيلع -مهدعاوق

 سیل «نایبسن نارمأ ةغللا يف ٌرْغّصلاو ٌرّيكلا نأ :ةلاسملا يف باطخلا لصف

 ملو فرع هل تي مل ام ةيبرعلا ناسلب عراشلا ُباطخو ءأدودحم ًارمأ امهلولدم
 ةخل امهانعم ىلع ات رْعّصلاو رّيكلا ىف فرُع هل ثبثي

 بونذلا ميسقت ىلإ دیفت يتلا ثيداحألاو تايآلا نم صوصنلا ضعب ركذو

 :لاقو «رئابكو رئاغص ىلإ

 قیرطو نئاغصو رثابک ىلإ بونذلا ماسقنا ىلع لدت ٍةمج ثیداحآ ىلإ»

 يف ٌعراشلا نّيع دقو ي يعرشلا نييعتلا الإ يقب امف ءاهنم ّح حودنم رو

 مث «-نيددعلا نيذه ظ فابينعا- "عبس اهضعب يفو "ا ات تاياوؤلا ضع

 اا دادعتلا يفو :یرخآ ثیداحآ يف امهیف ام نیع دقو ؛دادعتلاب 0

 تحت ًايرق هتلقت نأ قبسو- (119١/1ق) «بهنملا عومجملا» يف ينالعلا مالك ًاذج ينبجعي (۱)

 .قفوملا هللاو هعجارف -(ىلوألا ةظحالملا)

 41١4(. مقر) ثيدح ىلع قيلعتلا :رظنا (۲)

 .(يناثلا قحلملا) (۱۰ مقر) يجيدربلل «رئابكلا» :رظنا (۳)



 اًصاخ افيلكت اذه سيلو كاذب سيل ام اهنمو «حص ام اهنمف ءيشب ءيش لیدبت

 يوتسيف «ةريغصو ةريبك نم نايصعلا سنج بانتجاب نورومأم انأل ؛رئابكلاب

 كرتب مامتهالا ةوق يفو رّثآلا يف لاحلا فلتخا امنإو «رابتعالا اذهب ُفيلكتلا

 لو ءًالصأ ٌروذحم كلذ نم مزلي مل رثابکلا ضعب ٌعراشلا نّيعي مل اذإف «مظعألا

 نم رنک ام -ناّيبسن رفصلاو رّبكلا نأ :ينعأ- يوغللا امهانعم ىلع نييقاب امهنوكل
 لجرلا ىلع نعمتجي ٌنهنإف ؛بونذلا تارّقحمو مكايإو» :ىنعم يف يتلا ثيداحألا
 رئابكلا نم تناك نإ بونذلا تبار میم نآ :ةلالدلا هجوو هتک ىتح

 ؛امهغامتجا نکمی الف ٌرئاغص تناك ناو «ثیدحلا دوصقم عيضيف ةكلهُم ةدحاولاف

 عم " ةریفص الف رارصإلا عم ناك ناو «رئابكلا بانتجا بسحب ةتبلا ةروفغم اهنأل
 تل

 ا راسل را هر فر وكما

 يف (۵۱۲۲) ىلعي وبأو (۹۸) يديمحلاو (۰۰) يسلايطلاو (8۰۲/۱) دمحأ هجرخأ (۱)
 مقر ۷5/۳) (طسوألا»و (۱۰۵۰۰) (ريبكلا» يف يناربطلاو ۰۳۱۹) «لاثم الا يف خیشلا وبأو «مهدیناسم»

 .هريغل نسح وهو «دوعسم نبا ثیدح نم (۲۸۵ مقر) «نامیالا بعش) يف يقهيبلاو ( ( ۹

 ءاطسوألا» يف يناربطلاو دمحأ هاورا :لاقو «۱۸۹/۱۰) «ممجملا» يف يمشيهلا هدروآو

 .«قثو دقو ناطقلا دواد نب نارمع ريغ ؛«حیحصلا» لاجر امهلاجرو

 «يناربطلا»و (۲۰۲۷۸) قازرلادبع دنع «نيخيشلا طرش ىلع حیحص لنسب هنع ًافوقوم تبثو
.(AY47) 

 نباو ٩۲۰۷ مقر ۲٤۵ /۸) ريرج نبال هازعو 0۰۰ /۲) هروتتملا ردلا» يف يطويسلا هركذ (۲)

 )0/15١[ «بعشلا» يف يقهيبلاو] (۵۲۱۷ مقر ٩۳6 /) متاح يبأ نباو ۱7۷۰ مقر 1۷١ /۲) رذنملا

 اهنم برقأ ةئم عبس ىلإ لاق :لاق ؟يه عبس :رئابكلا مك سابع نبا لاس الجر نأ «ريبج نب ديعس قيرط نم
 .سابع نبا ىلع افوقوم حیحص دنسب «رارصإ عم ةريغص الو «رافغتسا عم ةريبك ال هنأ ريغ «عبس ىلإ

 31 :ءاسنلا (۳)

 «ةشئاع ثيدح نم (۷۸) دعب (۲۸۱۸ مقر) ملسمو :(187۷ مقر) يراخبلا هجرخأ (1)

 -الو :اولاق «ههلمع ًادحأ ةنجلا لدي نل هنإف ؛اورشبأو ءاوبراقو اوددس» : يي هللا لوسر لاق :تلاق



 را ۸

 ةيبش ةيرشبلا ةقاطلا ديقب اسآر نايصعلا نع ظفحتلاو ءامهنم لك بانتجا ةدارإ

 يف لمعلا يف ناضمر يف سانلا دهتجيل ناضمر يف ردقلا ةليل ءافخإ يف ةمكحلاب

 لك هلمع يف لماعلا متهيل ؛ةعمجلا موي تاعاس ءافخإ يف ةمكحلا ٌريظنو ؛هعيمج

 ءانثلاو عضاوملا نم ريثك يف رجزلاب رئابكلا صيصخت هجو امف :تلق نإف

 .اهنيبعت مزلب مل ول اهبنتجُم ىلع

 «ناروكذملا ٌءانثلاو ٌرجزلا هيلإ ُفرصني ءاهنم ًاحلاص ًارطش ٌعراشلا نّيع دق :تلق
 روجفلاک تسيل ًالثم ةرظنلاو الثم لتقلاك سيل ماليإ ىندأ ّنأ ملعي فّلكملاف ؛ًاضيأو

 ةريبك نوكي نأ هی مل اميف فاخبف همی مل اميفو ريك عراشلا نّيع اميف كلذ وحنو
 .ةريبكلا باتتجاب فصتا دق هنأ هكرتب وج ریو هرذحيف وفوح ةدايز

 ؟غراشلا هنيعي مل ام مکح امف :تلق ناف

 ماسقنا دعب ليلد الب ٌموجه امهدحاب مكحلا ذإ رغّصلاو ربكلا ٌريوجت :تلق

 ؟رئاغصلا نم ًائيش ٌمراشلا نّيع له :تلق ناف

 حص ولو رغصلاب مکحلا يف فلکملا ٌرذع هب موقي ام كلذ يف حصي مل :ٌتلق
 فراص حّبَقُملا ناو .حيحص ٌريغ ؟ءارغإ هنإ :ةلزتعملا لوقو «عنام هنم عنم ام

 .ةريغصلا وه ُممّللاو ةلبقلاو ةزمغلاو ةرظنلاب نورسفمل لا رّسف دق :تلق ناف

 الإو «تمعنو اهبف دنس هيف تبث ناف ,مهسفنأ لبق نم هولاق ءيش كلذ :تلق

 .نييعتلا ىلع ليلد الف

 هللا ىلإ لمعلا بحأ نأ اوملعاو هةمحرب هنم هللا ّيندمغتي نآ الإ ؛انأ الو» :لاق !؟هللا لوسر اي تنأ-
 .«لق ناو «همودآ



 4 سس اعلا

 ؛رصح هيف «!عبس رئابکلا» سول ربع ها یا هلوق لثم :تلق تلق ن

 .اهادع اميف رئاغصلا ٌنييعت مزليف ءاهريغو ةعبرأ 00 :لثم

 تاياور يف ءاج اذلف «ةغلابملا هب داري يذلا يتاعدالا رصحلا نم اذه :تلق

 قاسو «...كلذ يف درو ام ةديزو .-اضيأ- رخأ رئابك يف ٌنيبعتلا ءاجو ست رخآ

 :لاق مث «(رئابكلا) ظفلب اهيف حيرصتلا عقو يتلا ثيداحألا نم ةلمج

 ايشأ ةّمثو ءاهنم ريثكلل ةددعتم تایاورو ٌدهاوش اهل ثيداحألا هذهو ؛ ؟معنلا

 ا ا ا اا رکذت مل اهُريغ

 :هدرسن مل امو ثيداحألا نم هاندرس اميف اهدادعتو .كلذ نم بيرق وأ «عوفرملا

 نم ٌرارفلا «نيملسملا نيدلاولا قوقع .قح ريغب سفنلا ٌلتق «هللاب ُكلارشإلا

 لالحتسا «ةرجهلا دعب برعتلا ٠ «ميتيلا لام لک « ءابرلا لكأ نحسلا «فذقلا .فحزلا

 «ینّرلا « قایق مث هللا دهعب نورتشي نيذلا ءروزلا ةداهش هروزلا لوق «مارحلا تیبا

 نم سأیلا «ملسملا ضرع يف ءرملا ةلاطتسا ؛سومخلا نیمی ءرمخلا برش تقرسلا
 ابأ ٌلجرلا نعلي نأ ءةبهّنلا هللا ةمحر نم طونقلا هللا ركم نم نما هللا حور

 نسيب عمجلا ا ل ل

 تكن ةعامجلا قارف لعجی الا ؛ «لخَقلا قورط منم املا لضف منم" نینالصل

 ك ولغلا «ينرمأت تنأ نم كسفنب كيلع :لوقيف «هللا قتا :هبحاصل َلوقي نأ «ةقفصلا

 نب زعلا مالک ركذ مث ذ «مجرلا هی ؛ادمعتم ةالصلا كرت قداهشلا ٌنامتك ؛ةاكزلا م عنم

 :هلوقب هبقعتو :يوونلا مالك يف مدقتملا مالسلادبع

 كلذ َلاحأ هنأ الإ هثحب ٌناونع وه يذلا ةريغصلا ةفرعم ان مل :لوقأو)

 لقأ يف ٌردق انل سيلو نعم ريغ رئابكلا یندآو «رئابكلا یندآ ةدسفم ةفرعم ىلع
 توافت ةفرعم ةلثمألا نم هقاس امب اندافآو ءاهالعأ نم رئابكلا ىندأ هب فرعن دسافملا

 هقفا انباتك يف -دمحلا هللو- هانی امك هراثالا ضعب كلذ يف درو دقو ءرذع ريغ نم :دارملا )١(

 .(۱۱۸-۱۲۲ ص) ؛نيتالصلا نيب عمجلا



 رز ٠

 نع هيلع تداز ام ةدئازلا جِرخُي ال هنكل «ٌحيحص مالک وهو ءاهنيب تاذ يف رئابكلا

 منع هللا يضرح دوعسم نب هللادبع ثيدح توافتلا كلذل دهشي دقو «ةريبك اهنوك

 وهو اذن هلل لعجت نأ» :لاق ؟مظعأ بنذلا يأ !هللا لوسر اب :تلق :لاق هنآ

 :لاق «كعم مطب نأ ةفاخم كدلو لقت نأ : لاق ؟يأ مث :تلق :لاق .«كقلح

 :اهقيدصت -ىلاعت- ال ا يل ا :لاق ؟يأ مث :تلق

 الو حلب الإ للا مْرَح يتلا سا نقی الو رخ اهن ول عم نوُعْي ال نيبو

 تملسو هلاو هيلع هللا یلص- يبنلا باجآ دقف «[ ۱۸ :ناقرفلا] ةيالا (...نونري

 «بنذلا مظعأ نع لس هناف «لئاسلا لاوس هباوج قباطيل هالعآ عون لک نم رکذو

 نأ كرشلا عاونآ مظعاف «عون لک مظعأ وه امو اهعاونآ مظعأ ركذ نمضت امب باجلف

 ماعطلا يف هگراشب نأ ةيشخ هلو لی نأ لتقلا عاونأ مظعأو أذن هلل علا لعجي

 فعاضتت ىنزلا ةدسفم ٌنإف «هراج ٍةليلحب ينزي نأ ىنزلا عاونأ مظعأو :بارشلاو

 نم ةبوقعو ًامثإ مظعا جوز اهل يتلا ةأرملاب ىنزلاف ءقحلا نم هكهتنا ام فعاضتب
 مل هيلع وبن ٌقيلعتو ؛هيثارف داسفإو «جوزلا ٍةمرح ڭاهتنا هيف ذإ ؛اهل جوز ال يتلا
 «لعبلا تاذ ريغب «ىنزلا نم امرجو امثإ مع وهف هاذأ عاونآ نم كلذ ٌريغو «هنم نكي

 «مثإلا فعاضت داهجلاو ملعلا بلطو ةالصلاك هللا ةعاط يف ابئاغ ٌراجلا ناك ناف

 ةمايقلا موي هللا مهملكي ال نيذلا ةثالثلا ٌُدحأ وهو مظعأ ناك ًاخبش ينازلا ناك ناو

 ؛مارح لب وأ «مارح رهش يف هنوک كلذب نرتقا ناف ميلا باذع مهلو مهيكزي الو
 ىلعو «ةبوقعلاو مثلا داز «ةباجإلا تاقوأو ةالصلا تاقوأك ؛هللا دنع مظعم تقو وأ

 ."تابوقعلا توافت سقف اذه

 )٩(. مقرب هجيرخت رظنا (۱)

 .(84) مقرب فنصملا دنع يتآلا حيحصلا ثيدحلا يف درو امك (۲)

gg I Oةريغص هيفو الإ بتذ نم ام» ی  

 رفكلا الإ ءاهيلإ ةنيرق مامضناب ةشحاف ةريبكلا بلقنتو ءاهيلإ مضنت ةنيرقب ةريبك ةريغصلا بلقنت دقف «ةريبكو

 2 .كلذ ىلع بهسملا ليثمتلا يف ذحاو ««رئابكلا شحفآ هناف لجو زع- هللاب



 1 زوال -
 عیمجب ٌكلارشالا اهمظعأ :لاق -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص- يبنلا اكو

 نأ نایب باوجلا يف َّمدأو «هعاونأ عيمجب ىنزلا مث هعاونآ عيمجب لتقلا مث «هعاونأ

 «-ىلاعت- هلن لا لعج كرشلا معاف «مظعأو میظع ىلإ ةترافتم اهسفن يف ةثالثلا

 كلذ ىلع مث «ىفلز -ىلاعت- هيلإ ةبرقم اهتدابعب هيلإ ءاعفش مانصألا لعج هتودو

 راشأ دقف ءنْيَرخلا لیزنت اذه ىلعو ءايرلا وهو يفخلا كرشلا ىلإ یه ىتح
 ءاهعاونأ توافت ىلإو اهيسفنأ يف رئابكلا تّرافت ىلإ -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-

 .«هیللاو لجرلا نعلي نأ رئابكلا ربكأ نم نإ» :يراخبلا ثيدح -اضيأ- هل لديو

 هابأ بسيف لجرلا اب بسي» :لاق ؟هيدلاو ُلجرلا ْنعلب فيكو !هللا لوسر اي :اولاق

 بسلا عاونأ رئاس ىلإ ةبسنلاب رئابكلا ربكأ نم َنعللا لعج هنإف هما بسيو

 ةدش ىلع هرادمو هب ساب ال «نسح جهنم وهو :هلوقب طباضلا اذه «حتفلا7 يف رجح نبا مّوقو =

 .«ملعأ هللاو ءاهتفينو ةدسفملا

 باکترا يف نولهاستي ةيندلا ممهلا باحصأ لعجي ال ميسقتلا اذه نأ هيف ام نسحأ :ةديبع وبأ لاق

 :هلثمو نالخادتم امه امنإو «نيلباقتم نيعونب اسيل روكذملا دحلا ىلع (ةريبكلا) وأ (ةريغصلا)ف ءىصاعملا

 صاخشألا رابتعاب كلذ يف توافت بونذلا نل ؛نيرابتعاب (ريغص)و (ریک) :دحاو بنذل لاقي دق :مهلوق
 :رعاشلا لاق انه نمو «لاوحألاو

 ٌرذاعم عيضولل اهيف وهسلا يبق ةقيقد عيفرلا ل جرلا رسقحي ال

 (رتابك) ريسبكلا لجرلا (راغص)و (رئاغص) ريغصلا لجرلا (رتابكف)

 .هبياعم نايبو هفشك ينأيس «ةيبسن اهنإ) :مهلوق يف ءيدر بهذم ةلزتعمللو

 !!«رئاغص) اهنأ ةّجحب بونذلا باكترا هسفنل غوسي سانلا ضعب نأ :ددصلا اذهب هل هبتتي نأ يغبني اممو

 نوكي نأ ىشخأو «(ةمرحلا) ثيح نم -هانمدق ام ىلع- امهنيب قرف الف «ةعدتبم نيللضم نم لاعتفا اذهو

 فيك ةريبك (ةريغصلا) لعجت يتلا «ةقيلعتلا هذه لوأ يف يميلحلا مالك يف ةينعملا (نئارقلا) نم اذه مهروصت

 !نيلهاجلا نم نكت الو :لمأتف ء(رارصإ عم ةريغص ال» :هلوق سابع نبا نع انجرخ امك- حص دقو ال

 اذه نم (رئاغصو رئابك ىلإ بونذلا ميسقت لوح هتلاسر يف يفاصلا نامثع خيشلا رذح دقو

 .نتفل ٌءردو «تاهبشل فشکو «قئاقحب فیرعت» :هّصن ام ناونعلا تحت اهترط ىلع تبثأ اذلو هروصتلا

 .«تاكلهملا نم نوكت دق اهنأو «بونذلا رئاغصب فافختسالا نم رذحت ةسارد

 .0755) مقرب فنصملا دنع هجيرخت يتأيس (۱)



o۲نجا  

 .هعاونأ توافتب نيدلاولا بس توافتف «نيدلاولل قلطملا

 كلذ ىلع دروأ مث ڈ ءاهبحاص بیذعت زوجي ام اهنأب :ةريبكلا مهّضعب طّبض دقو
 هانعم ىلع قاب ة ا SS :هلوقب الإ اهنع ضقني مل تالاكشإ

 هنع ولخي داكيال ام ادع ام [۳۱ :ءاسنلا] «اوبنتجت جت ناف ةيآلا ىنعم ناو يوخللا

 ةهج ىلع -اضيا- عقتو اهن ةمالسلا لنو اهتضورش رب يتلا تايهنملا نم حل
 يضر- سابع نبا ثيدحل ةقباطم يهو ل ًاقلخ ناسنإلا اهلعجي الو لاو ةرغهلا
 .رارصإلا عم ةريغص الو ءرافغتسالا عم ةريبك ال» :-هنع هللا

 َناميإلا طبحُب نأ ةمكحلا تضتقا ام :اهنم ؛؟ةمسقنم كلذ دعب يصاعملا ّنإ مث
 سفن طبحُي ال ام :اهنمو تاضیا- لضفتلاب ٌرفغُي ال اذلو كرشلا وهو «هریغو

 ؛لاوحألا بلاغ يف وأ لاح لك يف هّبجومو هلعف رثكيو لّضفتلاب ُرفْغُيو ناميإلا
 .۳«اهریغو عستلاو عبسلا رئاسو لتقلاک

 :ةديبع وبأ لاق

 ال ام اهنأب :ةريبكلا ردح دقق «ةلزتعملا ٌهثح ام ؛ةروكذملا قورفلا زدرآ نمو
 اذلو «ةريغصلا نيبو اهنيب قرفلا وه اذهو «ةبوتلا الإ اهطقسی الو ربك ناو لمع هلباقي

 .هتأقو باوثلا ةرثك رابتعاب يبسن رم کلا نأ :مهضعب لوقي

 ولو «ةرينم ةجح ريغب مهسوفن لبق نم هولاق مالك اذه :يلّبقُملا ةمالعلا لاق

 لکات -مهمعزبس ةريبكلا بحاص نأل ؛ٌنازيم حال بصتپ ناك امل مهمالك ىلع انّيرج

 بانتجا سفنب هٌراغص تطقس دق رئاغصلا بحاصو «نيرخآلاو ن لوألا لمع هتريبك

 ءاوتسا ةلاحتسا مرلي ناكو ءةيآلا نم هومهف مهنأ اومعزو كلذب اوحّرص أقلطم رث ئابكلا

 موی مهضعب ناو ةيوبنلا ةنسلا هب تءاجو «كلذب اوفرتعا دقو «تائيسلاو تانسحلا

 قبي مل :لاقي نأ نكمي ال هنأل ؛مهمعز ىلع اذه ْنکمی الو «یقبت ةئيسلاب رانلا ىلإ هب

 اتر ةحيرخت فم(

 .ريبك فرصتي (4۸4-4۹۸ ص) «ةرطفلا ةعجارمل ةركفلا ظاقيإ» (۲)



or زاها 

 وأ ٍةئيس فلآ وأ ةتبس ةثم الإ هيلع قبي مل :لاقی نأ نکمی الو لب ءةدحاو ٌةئيس الإ هيلع

 ةئيسلا ّنأ أ ضورفملا نأل ؛دودحم وه امم «كلذ نم رثكأ وأ لقأ وأ ةئيس فلآ ةئم

 يف هل يذلا لجرلا نأل ؛ةيبسن اهنأ : :مهلوق اذه نم ُبجعأو ءاهل ءاهتنا ال ةريبكلا

 هقح يف ةريبك تناك ی ام ٌرغصأ ةدحاو نیس لعف اذإو ةدحاو ٌةنسح ةنهارلا ةلاحلا

 مل اینا لها لمع وأ ةئم وأ ًارشع وأ اهبنجب ةنسح لمع اذإ :لاقي فيكف «مهدنع

 :هعابتأو مشاه وبأ لاق دقلو ,اهترفکل اهيلع ًةمدقتم ةنسحلا تناك ولو اهرفکت

 تناك يتبل نم اهڙي ىلع صوصنم ةريبك رودص ضرف ول :(ةيضرف ةلأسم)
 تاهت كل رهظي «ضعب ىلإ هيضعب هيضعب درو مهمالك فارطأ ربدتف «هباوث ةرثكل ٌةريغص

 كرشلا ن نيبو كرشب تسيل يتلا ة ةريبكلا نيبو لب «ةريبكلاو ةريغصلا نيب د ناقرفلا سيلو

 نارفغو «ةبوتلاب الإ كرشلا نارفغ مدع نم هانمدق ام وهو ءاهنم مسق لك مكحب الإ

 .ةئيشملا يف طسوألا مسقلا لوخدو ؛اقلطم رئاخصلا

 يئزج لك نيعتي نأ دب الف «هريغو ًاكرش رئابكلا باتتجاب انریأ دق :(تلق نإف)

 تو دق :(تلق) ؟نكمم اذه لهف «رئاغصلا كلذ نمض يف نيعتف جت کمیل

 تايتزج رئاس بانتجاب رمؤي مل ول كلذ امنإو «يئزج لک نيعتي نأ ذب ال :كلوقب

 نايصعلا اذه ضعب :لاقو «نايصع لك بانتجاب انرمأ -هناحبس- هللا رک ,نايصعلا

 تماقو نیل مق ءاذك نأ طسو هضعبو ءاذك هاش يخص هفعبو ءاذك هاش كرش

 كلذ ىلع بترو هريغو لرش نم رئابكلا تايئزج ضعب انل حضوأو ,ةجحلا

 ؛نایصعلا سنج تحت لخاد اهخضوآ يتلا كلت ادع ام يقبو ةصوصخم تادبعت

 ةریضص یت یف دل الو :رفک یخ یک اهل اهضعب يفو فک هل اهضعب يف زوجي

 رلعاوق ٌريغ ةنسلاو باتکلا كتف ناکو هامالک تققحت اذاف «ٌعوقولا ققحت نأ ام

 موقي ام نارودب نورودي سانلا دف هلل دمحلاو هللا نم اذه نأ تملع ؟نيملكتملا

 وأ قلوُذ تر وأ ؛ ؛مهيف لو يلب اق خيش اهتطوب ةلاقم ثودح نم تقولا هب

 اني ًالالض ناک ناو كلذ وحن

 ىلع زوجي ال هنأ :ةيرعشألا ةملكتم يف نآلا رقتسا امم بجعلا يضقي دقلو



 ززال 04
 الف كلذ رج رم ٌرْفكي له :تالاؤسلا انيأر ىتح ءأوهس ولو :اولاق «رئاغصلا ءايبنألا
 هقنسلاو باتکلا حشارص اور ىتح كلذ فالخ ىلع دقي مهّيأطو يف ٌدحأ ُداكي

 :-لصألا بحاصك يمامإ ال «يرعشآ وهو- «ةیسوطلا دعاوقلا» حراش لاق
 مهيلع نايصعلا زیوجت الوآ سنف "”يواضيبلا لخت مونب :يأ ؛ مدآ ىصعو#

 -مالسلاو ةالصلا هیلع- مدال عقو ام نإ :هیلوأت ةلمج نم لاق مث «ةيوشحلا ىلإ

 ىلص- انيبن ةمرکت اذه مهمعز یلعو «كلذ ریغو لقي لهجلا َعم مسلا لکای نمک
 ماقملا تامدقم نم يتلا هرخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رف هنأب -ملسو هلآو هيلع هللا

 ةرعاشالا نم ٌدحأ ةلاقملا هذه لقي ملو هل ینعم ال لب «نيه ءيش دومحملا

 وحن يف لسیطن الو ,-كلذ حص نإ- ةضفارلا ىلإ بسني لب «مهريغ الو نیضاملا
 نم كنّمهدي ال ثیحب نوکت نأ كاسع اندرآ امنإو «ةضحم ةفرخم هناف ؛اذه

 لأسن «ةيلوجرلا مات لجر الو هللاو ال ؛لجر -مهلک لبس مهّلج ناف ٌدَدع مهتامهد
 ."«ليكولا معن هللا انبسح وهو ؛ةيفاعلا هللا

 :-هللا همحر- لاقف «(ةريبكلا دح) ىلع ةبترتملا راثآلا نايب يف درطتسا مث

 هللا نأ ةلأسم يهو «ثحبلا نوضغ يف رکذ اهل ىرج يتلا ةلأسملا هذه امآ»

 مولعملاك اهنإف ؛اهرمأ حوضول ليوطتلا مدعب ةريدج يهف ؛ءاشي نمل كرشلا نود رفغي
 ةيآلا هذه اهلباقيو اهلثم اهلباقي تامومع الإ ةلزتعملا عم سيلو «نيدلا ةرورض نم
 «ضرغلا اذه يف اهنم ٌمضوأ ةرابع الو ؛عازتلا لحم يف صن ةصاخ يهو «ةميركلا
 ىنعملا يف صق الو ةدايز الب ةدحاو ٍةروس يف نيترم اهّركذ -هناحبس- هللا نأ عم
 يتأت ام ءردو هدارملا غالبإل الإ كاذ ام «يظفل ديكأت درجم لب ظفللا يف فالتخا الو

 خؤي يتلاو ىنعملا اذه ىلع ُةّصانلا ثيداحألاو ٌداَضتلاو ةفلاخملا نم ُدعب ءاوهألا هب

 نأ عم «يونعملا رتاوتلا ةطسوتم ةفرعم اهفرع نم تدافأ دف ةراشإلا ةهج ىلع اهنم

 .(ةيملعلا بتكلا راد .ط - ٥٦ /1) «هراونأ» يف (۱)

 ,(هو-060 ص) «خماشلا ملعلا» (0)



 ميمصتلا ىلع ٌلماح مهل سيلو «ةلزتعملا روهمج دنع حجري لب ءاذه عرسي َلقعلا

 عمو مهعم ةلأسملا ٠ هذهل ةريثك رئاظنك اهيلإ اوقبس مهقالسأ نا الإ ؛ةلاقملا هذه ىلع

 مف اذه عمو ةفصنم ٌربَتخُم كلذ يف كش ال امك «قرفلا نم مهريغو ةيرعشألا

 فئلاخُملا ريفكتب اومزجي مل مهنآ الخ ءًاميظع ًارمأ ةلأسملا هذه يف مهتفلاخم نوري

eام نوا تا  

 كلذب اولّصوتيل ؛ةئجرُملاب ةلاسملا هذهب و ی -ًاضيأ- مهر
 دنع ثيدح اهنم حصي مل يذلا «ةئجرُملا مذ يف ةدراولا ثيداحألاب داضتعالا

 .لمع الب لوق ناميإلا :لوقي نم مه امنإ ةتجرملاو «''نيثدحملا

 :ئرقو ءزمهي الو زمهُي هترخآ :رمألا تأجرا» :"”حاحصلا» يف لاق

 هب لجرلا تفصو اذإف * 6و ةجرأإل :و "هللا رمأل نوجرم نورخآو#

 .یهتن «لمألا:هاجرلاوهةنجرم موقو رم لجر :تلق

 مهدولخب عطقلا نع وا اسار ديعولا نع ةالصلا لهأ ريخأت نأ لصاحلاو

 ىلع ال يوبنلا ٌريسفتلا هيف بت نأ بجي ثيدحلا لمح نأ ريغ ؛حّلّطْصملل غئاس

 تحت ٌلخاد ةريبكلا بحاص ناب نیل زئاسو نیئدحملا یرتو رام حالطسا

 یجارلا نيب قرفلا نوُمّشجتي الو ةنجرملا ىلع نوری نوجارلا مهو ةئيشملا

 ME لع يجول حمم هل: ءامهنيب ام دعبل ئجرملاو

 ۰۸۱۳ مقر) (ةسلاجملا» ىلع يقيلعت يف ثیدحلا ةمثأ مالك عم اهدْتو اهللع يف تاصف (۱)

 .(۳46 ۰۲4۰ مقر) رثإ ىلع يتآلا فنصملا مالك :رظناو .(07 مقر) «تايئانحلا» ىلع يقيلعتو (

 .فرصتب روكذملاو ۵۲ /۱) (۲)

 ۰۱۱۲ :ةبوتلا (۳)

 ۰۱۱۱ :فارعألا ()



 -- ملا 2

 ىلع المعتسم ثيدجلا اولعج مث ءائجرم نيدلا ةرورض نم مولعملاك وه

 ةلاسمك ؛" ةيعورفو ةيلوصا لئاسم يف هوقو رثک طلغ اذهو «دّدجملا مهحالطصا

 اومکح مث «ةيردقلاب همصخ ةيمست ىلع ةرعاشألاو ةلزتعملا نم لک حلطصا ردقلا

 حالطصالا ىلع عراشلا باطخ لَمُج نمو ؛مهلامعتسا ىلع دراو هنأ ثیدحلا ىلع

 هلوق نأ مهضعب معز ىتح «سجرلاو سجللا ظفل : :ةيعورفلا لئاسملا يف دّدجملا

 لمعتسملا ىنعملاب رفاكلا ةساجن يف صن " ؟سجن ن وکر شما امن : -ىلاعت-

 اهيف ٌمقو ام ًاريثك لَم يهو كلذ ريغو تونقلا ظفل كلذ نمو «نيعرفملا ناسل يف

 .دراوم ةدع يف كعفت ةيلك اهذخو ءاهل ةف ؛ةلّمكلا

 نم رئابكلا لهأ نعل زاوج ةلاسملا هذه ىلع مهل عرفتي "”ةيديعولا ّنأ ملعاو
 نع ةيضرتلا اوسعنم اذلو مهيلع محرتلا عنم كلذكو «صاخ ليلد ىلع فقوت نود
 ةلدألا نم ناذخؤيف ,نایعرش نامكُح امه :لوقن نحنو «ةيواعمك ةباحصلا يغاب

 مهل ةعافشلا نم اهنأل ؛ةزئاجف مهل ةيعدألا رئاسو يضرتلاو محرتلا اماف ؛ةيعرشلا
 نع ةياكح -ىلاعت- هلوق لثم ؛تامومعلا يف اولخد لب ءرافكلا يف امك عنم دري ملو

 ًانِمْؤُم يي لحد نَمِلَو يديلالو يل رفغا بر :-مالسلاو ةالصلا هيلع- حون
 يل را نیر :-مالسلاو ةالصلا هيلع- ميهاربإ نعو "تایوان

 يف هتادرفم عمجت نأب ريدجو ؛هیلع هيبنتلا نم -هللا همحر- ةيميت نبا مالسإلا خيش رثكآ ()

 .قفوملا هللاو .فنصم

 راد رشن :يعاوس دمحمل «رشع عساتلا نرقلا يف يبرعلا حلطصملا ةمزأ» باتک :-ةدئافلل - رظنیو

 .عوضوملا اذه لوح ةمهم ةيخيرات ةدئاف هیفف «برغلا

 .۲۸ :ةبوتلا (۲)

 نورکتیو نانلا يف رئابکلا باحصأ دولخبو ؛هديعوو هللا دعو ذافنب نولوقي ؛جراوخلا نم مه (۳)
 ١١14 /1) (ةيميت نبا یواتف عومجم# :مهنع رظنا .صوصخلا ىلع ةلزتعملاو جرارخلا مهب داريو ءةعافشلا
 )١/ ۷٤(. «حیحصلا باوجلا»و ۱۱۱۱۱۰۰۱۰ /۲۰و 1۸1/۷ و

 .۲۸ :حون (4)



 oY وا ۵ یا

 هيلع- E -ىلاعت- رمآو 4 باسجلا ْموُقَي موي نیم يدلاولو
 هللا ىمسو ؛“ م :هلوقب -مالسلاو ةالصلا
 فصولاو (””4مُكيَوَخأ نی اوخلصاف ةوخإ نوما امن : :هلوقب نينمؤم ةاغبلا
 لو يب تع اوجرخي ماو فريك هلض لبق املا فصلا ف لكل ات

 ىلع ةيضرتلا عنمل هجو الف ءنّيكرشملا الإ نئتسی ملو نيدلاولل ءاعدلاب -ىلاعت-
 ٌلصألاف ٌنعللا امأو «ةهبستلا ىوعد عم امّيس «هعنم عم فيك هربك ميلست عم ةاغبلا
 الف «ةريبك بحاص لكل هژاوج درب ملو :هب رارضإلل ٌبلطو «ريغلاب ٌرارضإ هنأل ؛هعنم
 لِمَع نم هللا نعلك ت ةريسبكلا بحاص نعل امإ درو دقو :فیرتاب الإ كلذ زوجي

١ Eةلصاولا هللا نعلكف ؛هتیصعم ربك مع مل نم نعل اساو  
 ال نعم ريغو ام ةيصعملا كلت بحاص نعل زوجيف كلذ وحنو ”ةاصوتسملاو
 زناج نعللاو هيلع محرتي هنعل زاوج عمو «يتأيسو ةيعفاشلا نم ةهقفتم همعز امك

 تایرورض نم نيبابلا مكح نأ نونظي ةيديزلا ءاهقف نظأو «هيلإ بودنم محرتلاو
 هلآو هيلع هللا ىلص- دمحم نيد امآو «مهئابآ نيد تايرورض نم ره معن «نيدلا
 ,”«ٌديِهَش وهو حملا یا و بلق ُهَل ناك نمل :ةنسلاو باتكلا اذهف -ملسو
 ."«ماركإلاو لالجلا اذ اي مالسإلاو نيملسملا قح انيلع ظفحاو ىده اندز مهللا

 :ةديبع وبأ لاق

 ٌتادارطتسا هيلع ينبنيو «لوسیذ هلو «ليوط لامعألا ىلع ةريبكلا رثأ يف مالكلا

 )١( :ميهاربإ 4۱

 ) )۲!دمحم ۰۱٩

 .۱۰ :تارجحلا (۳)

 .(۸۰ مقر) ؛رظنا ()

 .(۱۸۵ مقر) :رظنا (۵)

 .۳۷ :ق ىلإ

 .(۵۷-۵۸ ص) «خماشلا ملعلا» (۷)



 .هيقف سفنو «قيقدتو ٌريرحت هيف هانلقن يذلاو تاشقانمو ةيعرشلا صوصنلل تاهیجوتو

 اهركذ يتلا ةقرفتلا يف -هللا همحر- ةيميت نبا مالسإلا خيش ليصأت ٌركذ :يقب

 هلوطب هركذن دودحلا ضعبل ض قن عم «عيدب ٌدارطتسا هيف مالك هلف ؟"فنصملا
 :باوجلاو لاؤسلا صن اذهو ؛هتيمهأل

 :لئسو»

 ؟هب فرعت ٌدح اهل له :ثیدحلاو ؛نآرقلا يف ةروکذملا رثابکلا بونذلا نع

 ام اهنإ :لاق نم لوق وأ ؟احيحص ءرشع ةعبس وأ عبس اهنإ :لاق نم لوق لهو
 وأ ؟هللاب ةفرعملا باب ست ام اهنآ وأ ؟-اهمیرحت ىلع :ينعأ- عئارشلا اهیف تقفتا

 ام ىلإ ةفاضإلاو ةبسنلاب ٌرئابك تمس امنإ اهنآ وأ ؟نادبألاو لاومألا بهت ام اهل
 ىلإ اهّنأ مهضعب يكحت ام وأ ؟ردقلا ٍةليلك تمهأو ءًالصأ ُمَلعُت ال اهنأ وأ ؟اهتود
 ام وأ ٌدح اهيلع بنر ام اهنأ وأ «ةريبك وهف هنع هللا ىهن ام لك وأ :برقآ نيعستلا
 ؟رانلاب اهيلع دعوت

 زوئأملا لوقلا :ةلأسملا هذه يف لاوقألا لثمأ .نيملاعلا بر هلل دمحلا :باجأف

 نود ام ةريغصلا نأ :وهو ؟امهُريغو ؛لبنح نب دمحأو هديبع وبأ هركذو ؛سابع نبا نع
 ؛ایندلا يف دح اهيف سيل ام :لاق نم لوق ىنعم وهو .ةرخآلا حو ءايندلا ّدح :نيّدحلا

 .رئابكلا نم وهف هران وأ «بضغن وأ «ةنعلب مخ بنذ لك :لئاقلا لوق ىنعم وهو

 ديعو :يأ ؛ةرخآلا يف ديعو الو ءايندلا يف ٌدح اهيف سيلو :لئاقلا لوق ینعمو
 هةرخ لا يف صاخلا دیعولا ّنأل كلذو هةنعللاو .بضغلاو «رانلاب ديعولاك ؛صاخ
 تابوقعلا نيب سانلل ةعورشملا تابوقعلا يف قر هنأ امکف ءايندلا يف ةصاخلا ةبوقعلاك
 يهو :ةردقمب تسيل يتلا تابوقعلا نيبو «نينامث وأ هم دلجو «لتقلاو مطلب ةّرقُّملا

 نيب -اهب دابعلا رمآ ريغ يف- ٌدابعلا اهب هللا رزمی يتلا تابوقعلا يف قّرفي كلذكف «ريزعتلا

 .ةقلطملا تابوقعلا نيبو هرانلاو ءةنعللاو «بضغلاک :ةردقملا تابوقعلا

 اذه هباتك لوأ يف (۱)



 04 زا
 يف تمت ام لك دی ناف ؛هريغ ىلع ةدراولا حداوقلا نم مسی طباضلا اذهو

 تالفاغلا تانصحملا فذقو رحسلاو ءانزلاو «لتقلاو كرشلاك ؛ةریبک هنأ صنلا

 نم راریناکو ةعورشم ةردقم تابوقع اهيف يتلا رئابكلا نم كلذ ريغو ؛تانمؤملا
 ةداهشو «سومغلا نيميلاو «نيدلارلا قوقعو ءابرلا لكأو «ميتيلا لام لكأو .فحزلا

 :فحزلا نم رارفلا ىف ذ لاق امك «صاخ ديعو اهيف اهلاثمآو بونذلا هذه ناف ؛روزلا

 هللا نبض هاب دقت د ىلإ رحم وأ لات اقرت اهر نیمو مهری مو

 ام امل ىم لاوشا نولي نیل نإ :لاقو «"”4ريِصَمْلا شو منهج ءاوامو

 نب وللا دْهَع َنوُضْقنَي نیل ؛لاقو ريوس نویس ارات مهنوطبيف نوا

 لا مهل كيلوأ ضرآلا يف نويو لصوُي نأ وب هلا رم ام نوُعطقيو هقاتیم داعب

 اوُْطقو ضررآلا يف اوديضت نأ كلوت نإ حلق :لاقو "را ونس مه

 :-ىلاعت- لاقو « مهَراصْبَأ یم ىَمضأَو میت هلا می كلوا مکماحزا

 الو ةريخآلا يف ْمُهَل قالح ال كیلوآ اللف امت مهناميأو لقب نورت ب نيل نإ»

 کمیل باتع میلو ميكي الو تالار مه رت الو هللا مه

 ليقو ءةنجلا ةحئار مشي الو هةنجلا لخدي ال هنأب هحاص دعوت بنذ لك كلذكو

 لخديال» ال هلوقك ؛رئابكلا نم اهلك هذهف من هّحاص نو ءانم سيلف هلعف نم : :هيف

 نما :هلوقو " "یک نم قرذ ُلاقثم هبلق يف ْنَم ةنجلا لخدپ ال» :هلوقو *" '«عطاق ةنجلا

 ۱۰ :لاقنألا (۱)

 .۱۰ :ءاشلا (۲)

 .۲۵ :دعرلا (۳)

 ۲۲-۲۳ :دمحم (6)

 ۰۷۷ :نارمع لآ(۵)

 .(۲۷۸) مقرب هجيرخت رظنا (5)

 .( ۱۲۵) مقرب هجيرخت رظنا (۷)



 ينازلا ينزي ال» :هلوقو «انم سيلف حالسلا انيلع لمح نما :هلوقو "هانم سيلف انشغ

 رمخلا برشي الو ؛نمؤم وهو قرسي نيح قراسلا قرسي الو «نمؤم وهو ينزي نيح
 نيح مهراصبآ اهيف اهيلإ سانلا عفري فرش تاذ ةبهن بهتتي الو «نمؤم وهو اهُبرشي نيح
2 ۳ 
 . ؟نمؤم وهو اهبهتني

 هلوقيام هب ٌدارسملا سيل «نينمؤملا نم سيل هنوكو :ناميإلا يفن نال كلذو

 سيلو «مهرايخ نم نوكي نأ مزلي مل كلذ كرت ول هنإف ؛انرایخ نم سيل هنإ :ةئجرملا
 هعم قبي مل هنأ نم :ةلزتعملا هلوقي ام الو ءارفاك راص هنإ :جراوخلا هلوقي ام هب ٌدارملا

 لاوقأ اهلك هذهف ءاهنم جرخي ال رانلا يف دولخلل قحتسم وه لب «يش ناميإلا نم
 عضوملا اذه ريغ يف اهيلع مالكلا انطسب دق «ةلطاب

 ةنجلا لوخدل قحتسملا وهو «ديعولاو دعولا باب يف قلطملا ّنمؤملا نكلو
 دنع نونمملا مه ءالؤهو «مراحملا بنتجملا ءضئارفلل يدؤملا وه .باقع الب

 ةبوقعلل ضرعتم وه ذإ «نينمؤملا ءالؤه نم نكي مل رئابكلا هذه لعف نمف «قالطإلا
 لامك يفن وأ «ناميإلا ةقيقح يفن هب دارأ :لاق نم لوق ىنعم اذهو «ةريبكلا كلت ىلع

 ال بحتسملا لامكلا كرت نإف .بحتسملا لامكلا يفن اوديري مل مهنإف «ناميإلا

 نم مث «یزجمو «لماك :ىلإ مسقني لسغلا :نولوقي ءاهقفلاو تیعولاو ٌمذلا بجوب
 .ًامومذم نكي مل ئزجملا ىلإ لماکلا لسخلا نع لّدع

 «طلغ دقف بختسملا لامكلا يفن هنأ ؛نامیالا لامك يفن :هلوقب دارأ نمف

 يف در اذهو ؛بجاولا لامكلا يفن يضتقي نکلو ؛ةئجرملا لوق هبشي وهو
 تلجو هللا رد ذیل نوین امن :هلوق لثم ؛هلوسرو هللا هافن ام رئاس

 نومول مش كيلوأ» :هلوق ىلإ هانی مندا هی مهبلع تلت اذ مهو

 )٩۰(. مقرب هجيرخت رظنا (۱)

 .(۲77) مقرب هجيرخت رظنا (۲)

 .(۸۱) مقرب هجیرخت رظنا (۳)
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 دهع ال نمل نيد الو :هل ةنامأ ال نمل نامی ال» :روثآملا ثيدحلا لثمو ًاقح
 ىمسم يفني ال هناف كلذ لاثمأو «۳)«نآرقلا ماب الإ ةالص ال» ل هلوق لثمو ل
 اذه ديفيف «هتابحتسم ضعب ءافتنال ال ؛كلذ يف بجي ام ضعب ءافتنال الإ مسالا

 ناو «هب الإ بجاولا ناميإلا متي ال يذلا بجاولا كرت دقف كلذ لعف ْنَم نأ مالكلا

 نم جرضیا :لَي لاق امك «لضافتيو ضعبتي ناميإلا ناف «ناميإلا ضعب هعم ناک

 .)«نامی] نم ةرذ لاقثم هبلق يف نم رانلا

 الإ نوكيال «نينمؤملا نم هنوك وأ هةنجلاو ناميإلا يفن نأ :انه دوصقملاو

 فرعیف ءاهدرجمب اهبحاص نع مكحلاو مسالا اذه يفنت الف رئاغصلا امآ «ةريبك نع

 .ةريبك لعفل لب ؛ةريغص لعفل الو .بحتسم كرتل نوكي ال يفنلا اذه نأ

 :هوجول ةروكذملا طباوضلا كلت رئاس نم ىلوأ طباضلا اذه نإ :انلق امنإو

 نع فرعت ال اهنإف ؛طباوضلا كلت فالخب فلسلا نع روثأملا هنأ :اهدحأ

 نم ءيش يف ملكت نم ضعب اهلاق امنإو «ةمئألاو نيعباتلاو ةباحصلا نم دحأ

 ىلإ اهنإ» :؟؟فلسلا نم لاق نم امأو يعرش ٍليلد ريغب مفوصتلا وأ مالكلا

 نإ- اهيلع ملكتتسو «هانركذ ام فلاخي ال اذهف «عبسلا ىلإ اهنم برقأ نيعبسلا

 .ًادحاو ادحاو -هللا هاش

 مگلحدو میام مُكْدَح رکن هنع نوه ام ریابک اوَُتجَت جت نإ : لاق هللا نآ :يناثلا

 )١( :لافنألا 1-۲.

 .(۲۱۹) مقرب هجيرخت رظنا (۲)

 تماصلا نم ةدابع ثيدح نم «امهیححص) يف )۳۹١( ملسمو (۷91) يراخبلا هجرخأ (۲)

 .-هنع هللا يضرخ

 ۰10۷6 ء۳۹٤۷ 24919 40۸۱) يراخبلا هجرخأ «ليوطلا ديعس يبأ ثيدح نم ةعطق (4)

 .(۳۰۲) دعب (۱۸۳) ملسمو ۸

 .فنصملا باتک لوأ يف هجیرخت يتأيسو «سابع نبا وه (0)



 «ميركلا ديعولا قاقحتساو «تائيسلا ريفكتب رئابكلا بنتجم دعو دقف 4میرک ' الحم

 جرامخ هنإف ؛كلذ يضتقي ام وأ دج نامرح وأ ران وأ هتنعل وأ هللا بضغب دعو نم ل اکو

 مل حل هيلع ماي نأ قحتنما نم كلذكو یئابکلا يبنتجم نم نوکی الف .دعولا اذه نع

 نأ قحتسي بنذ هل نكي مل كلذك ناك ول ذإ «رئابكلا بانتجاب هنع ةرفکم هتائيس نكت

 .هيلع ةبوقعلا قحتسي بنذ هل دحلا هيلع ٌماَقُي نأ قحتسملاو «هیلع بقاع

 دح وهف ؛بونذلا يف هلوسرو هللا هركذ ام ىلإ هعجرم طباضلا اذه نأ :ثلاثلا

 لوق وه لب ؛هلوسرو هللا مالك نم یقلتم سيل كلذ ىوس امو «عراشلا باطعخ نم یی
 .زوجي ال يعرش ليلد نودب قوذلاو يأرلاو «يعرش ليلد ريغ نم هقوذو لئاقلا يأر

 رومألا كلت امأو ءرئاغصلاو رئابكلا نيب هب قرفلا نكمي طباضلا اذه نأ :عبارلا

 نأل ؛اهيلع ليلد ال تافصلا كلت ّنأل ؛رئاغصلاو رئابكلا نيب اهب قرفلا نكمي الف

 كلتب ملاع دوجو نكمي مل نإ ملعي ال تفلتخاو عئارشلا هيف تقفتا ام نيب قرفلا

 .«انل مولعم ريغ اذهو ءاههجو ىلع عئارشلا

 باب ُدّسُي دقق قیفاضالاو ةيبسنلا رومألا نم وه ةفرعملا باب دسي ام كلذكو
 .دودحم ٌدح كلذل سيلو ءورمع نع ُدَّسُي ال ام يز نع ةفرعملا

 ىلع عئارشلا تقفتا ام اهنإ :لاق ْنَم لوقف «ةدساف َلاوقألا كلت نأ :سماخلا

 هةفرسلا نمو ؛ميتيلا لام نم ةبحلا نوكت نأ بجوي «هيف تفلتخا ام نود «همیرحت

 نوكي نأو «ةريبك كلذ ٌرحنو «ةيفخلا تاءاسالا ضعبو «ةدحاولا ةبذكلاو قنایخلاو

 كلذکو «ةعيرش لك يف بجی مل داهجلا زا ؛رثابکلا نم سيل فحزلا نم ٌرارفلا

 ی هه ريفا و نیم عورتا با

 اهؤطوو «ثالشلا قالطلا دعب ةأرملا كاسمإ كلذكو «عئارشلا هيلع قفتت مل امم هنأل

 .ميرحتلا داقتعا عم كل دعب

 )١( :ءاسنلا ۰.۳۱



 ¥ اجلا

 «لاومألاو سوفنلا باهذ وأ ةفرعملا باب دست ام اهنإ :لاق نم كلذكو

 «نيدلاولا قوقع نوکی نأو «ةريبك ةنايخلاو بضغلا نم لیلقلا نوکی نأ بجوي

 تانصحملا فذقو «ريزنخلا محلو «ةتيملا لکاو ءرمخلا برشو «محرلا ةعيطقو

 .رئابکلا نم سيل كلذ وحنو «تانمؤملا تالفاغلا

 وهف هب هللا ييصع ام نأو ءاهنود ام ىلإ ةبسنلاب رئابك تيمس اهنإ :لاق نمو
 اذهو ناضصو ٌرئابك ىلإ مسقت اهسفن يف ُبونذلا نوکت ال نأ بجوي هنإف «ةريبك
 ا الإ َشِحاَوَفْلاَو مال رباك ن نوُیَتجَی نیل :لاق هللا ناف «نآرقلا فالحخ

 :لاقو ”76نورفَْي مه اویفغ ام او شحاوفناو ملال رباك نویتج نيدو :لاقو

 ال بالا اهل ام :لاقو مکی مکن رکن نع نوھ زا اویتجت نا
 . رم ریگو ريغص لکو :لاقو هک اهاصخآ لر ةريبك الو ةَريغص ُرِداَغُي

 .رئابكلا بونذلا يف ةريثك ثيداحألاو

 .ليلد الب لوق وهف رشع ةعبس يه :لاق نمو

 نوكي دق ديعولا ذإ ؛ًاريصقت هيف نإ :لاقي دق هرالب هيلع دعوت ام هنإ :لاق نمو
 .رانلاب ديعولا مزلتسي نأ دب الف ديعو لك نإ :لاقي دقو ءاهريغب نوكي دقو «رانلاب

 بنذ لك نإف ؛فلسلا هركذ اميف جردني اذهف دیعو هيف بنذ لك اهن :لاق نم امأو
 فذقو ءرمخلا برشو «ةقرسلاو ءانزلا ناف .سكع ريغ نم ديعو هيفف ايندلا يف دح هيف

 )١( :مجنلا ۳۷.

 ) )5:یروشلا ۳۷.

 ) )۳:ءاسللا ۰۳۱

 ) )1:فهکلا 1٩.

 )( :رمقلا ۵۳.



 ززا 4
02 

 «ملعأ هللاو «دیعو اهيف ام ةريبكلا نإ :لاق نمک «دیعو اهيف كلذ وحنو «تانصحملا

 .-هللا همحر- همالك یهتنا

 نب نايفس نع لوقنم -هللا همحر- دمحأ مامالا نع هلقن امو :ةديبع وبأ لاق

 : یی زبآ ئضاقلا لاق اه هی

 يف ًاديعوو ءايندلا يف ًادح بجوي امب :رئابكلا -هللا همحر- دمحا ٌدح دقو»
 هلوق يف لوقي ةنييع نب نايفس تعمس :دمحم نب رفعج ةياور يف لاقف «ةرخآلا

 وبآ لاق .ةرخآلاو ايندلا دودح نيب ام :لاق ۲ :مجنلا] «ممللا الإ :-یلاعت-

 يف حي ام :ةرخآلا ٌدحو «ءايشأ َدَعو ءانزلاو ةقرّسسلا :لثم ؛ايندلا دودح :هللادبع

 ۳ امهنیب يذلا :ممللاو «ةرخآلا

 اذه نم ءاملعلا هيلع جرد ام -«هدعاوق يف زعلل ًاعبت- يبطاشلا فظو دقو

 بترتي ام ىلع ًءانب قيرفتلا (يقيقحتب - ۳۳۸/۱) «تاقفاوملا» يف ررقف «ميسقتلا

 امو ؛(رئابكلا) تايهنملا يف هرمآ عرشلا مظع ام لعجف تسافم نم لامعألا ىلع

 فنصملا لوق عم يقتلي اذهو «ةدسفملا ردق ىلع كلذو ؛(رئاغص) كلذ نود ناك

 .!ضعب نم ربكأ رئابكلا ضعب نأ كلذ ميلست عم» :انباتك يف

 (ةرشع ةعباسلا ةلأسملا) (يقيقحتب - ۵۱۱-۵۱۲ /۲) هيف كلذ يبطاشلا لصف مث

 قيقحتلا ىلع وهو -همالك !ذهو- (دصاقملا) نم (لوألا مسقلا) نم (عبارلا عونلا) يف

 :هفورحب هصن اذهو «هريغو ةيميت نبا مالسإلا خيش نع اف هانمدق ام عم ةلمجلاب يقتلي

 رومألا ٌنايرج حلاصملا مظعأ نأ ةعيرشلا نم مَع دقو ءاهنع ةئشانلا ةدسفملا وأ

 .(580ا/-50/11) «ةيميت نبا ىواتف عومجم» (۱)

 حلفم نبال «عورفلا»و 4۳۱۲) «ةدرسملا» :رظناو .(40۳/۲) «هقفلا لوصأ يف ةدعلا» (۲)

 ۰8۰۸ ص) يلعيلل «عنقملا باوبآ ىلع علطملا#و ۳۹۷ /۲) «رینملا بکوکلا حرشاو ۱ /۲)

 .(4۲۰/۷) ؟ةدیقعلا يف لبنح نب دمحأ مامالا نع ةيورملا لئاسرلاو لئاسملادو
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 .اهيلع لالخإلاب ركي ام دسافملا مظعأ نأو «ةلم لك يف ةربتعملا ةسمخلا ةيرورضلا

 لتقو رفكلا يف امك ؛اهب لالخإلا ىلع ديعولا نم ءاج ام كلذ ىلع ليلدلاو

 عضو امم كلذ ىلإ عجري امو رمخلا برشو ةقرسلاو ىنزلاو «هيلإ عجري امو سفنلا
 صتخي مل هناف ؛يليمكت وأ يجاح ىلإ اعجار ناك ام فالخب ؛ٌديعو وأ ٌدح هل

 .هيلع ليلدلا طسب ىلإ ةجاح الف ؛كلذ ني ءارقتسالاو «يرورض

 :نابرض دسافملاو حلاصملا ّنأ الإ

 يف اهلتقو «حلاصملا يف سفنلا ءايحإك ؛هداسف وأ مّلاعلا ٌحالص هب ام :امهدحأ

 .دسافملا

 ةبترم يف سيل يناثلا اذهو داسفلا كلذ وأ حالصلا كلذ لامك هب ام :يناثلاو

 ىلإ انرظن اذإ انإف «-ًاضيأ- بتارم ىلع لوألا كلذكو «بتارم ىلع وه لب «ةدحاو
 ءامهریغو لاملاو سفنلا هبناج يف ٌلَمِهُي كلذلو ءایشالا مظعا َنيّدلا اندجو لوألا

 دنع زوجیف ؛لاملاو لقعلاو لسنلا ماوق رابتعا اهبناج يف لمهی كلذلو .سفنلا مث

 ترطضا اذإ ةأرمللو «هب هسفن يقي نأ ینزلا ىلع لتقلاب هرکآ نمل ءاملعلا نم ةفئاط

 .اهرئاس اذکهو كاذ اهل زاج ؛اهعضب لذبب الا اهمعطی نم دجت ملو توملا تفاخو

 «بتارم ىلع هب لمعلا يف ةدسفملا اندجو :الثم ررغلا عیب ىلإ انرظن اذإ مث

 الو .نآلا ةرضاحلا همآ نطب يف نينجلا عیب ةدسفمك ةلبحلا لبح عیب ةدسفم سيلف

 هةقشم ريغ نم ةيژرلا نکمم وهو ةفصلا ىلع بئاغلا عیبک نطبلا يف نینجلا عیب

 ةفلاخملاو ةعاطلا تناك نإ اذه یلعف ؛رومألا هذه نع يقوتلا يف حلاصملا كلذكو

 «نيدلا ناکراب ةقحال ةعاطلا تناك ءايرورض لک ًارمأ دسافملا وأ حلاصملا نم جتت
 ةقحال ةعاطلاف ءايئزج ارمآ الإ حتتت مل ناو «بونذلا رئابك نم ةريبك ةيصعملاو

 يف ةريبكلا تسیلو ءرئاغصلا نم ةريغص ةيصعملاو «ةيلضفلا قحاوللاو لفاوتلاب

 نازو ىلع انكر دعي ام عم نكر لك الو «دحاو نازو ىلع ةريبك دعي ام لك عم اهسفن



 لب «دحاو نازو ىلع تسيل ةفلاخملاو ةعاطلا يف تايئزجلا نآ امک تأضیا- دحاو

 .«اهب قيلت ةبترم اهنم لكل
 :مالك دعب (يقيقحتب - ۶-۲۷۹ /۲) «ماصتعالا» يف لاقو

 لالخإلا يف ةرصحنم ٌرئابكلا نأ :بلطملا اذهل سمتلی وجو برقأوا
 «لاسلاو ؛لقعلاو «لسنلاو «””سفنلاو «نيدلا :يهو ؛ةلم لك يف ةربتعملا تايرورضلاب

 «بولقلا توق» يف يسکملا بلاط وبأ لاق «(حراوجلا) ىلع (رئابكلا) ءاسلعلا ضعب مسق (۱)

 ديدعت) هيلع بّوبو ۳۹۰-۳۹۱ ص) «ليوأتلا نوناق» يف يكلاملا يبرعلا نبا هعبتو- 70

 ءادلا» يف ميقلا نباو (راصتخالاو طبضلا دصق حراوجلا ىلع اهتمسقو رابخألا عومجم نم رئابكلا

 للاب كرشلا :يهو ؛(بلقلا) يف ةعبرأ اهتدجوف :ةباحصلا لاوقآ نم اهتعمج» ١94(-: ص) «ءاودلاو

 :يهو ؛(ناسللا) يف ةعبرأو .هللا ركم نم نمألاو هللا ةمحر نم طونقلاو ةيصعملا ىلع رارصالاو

 لكأو ءرمخلا برش :(نطبلا) يف ةثالثو .رحسلاو «سومخلا نيميلاو .تانصحملا فذقو «روزلا ةداهش

 «لتقلا :امهو ؛(نيديلا) يف ناتنثاو .طاوللاو «ینزلا :امهو ؛(جرفلا) يف ناتنثاو .ابرلا لكأو «ميتيلا لام

 :يهو ؛(دسجلا عيمج)ب قّلعتت ةدحاوو .فحزلا نم رارفلا :يهو ؛(نیلجرلا) يف ةدحاوو .ةقرسلاو
 .«نيدلاولا قوقع

 مفلا نم -ملعأ هللاو- نوكت ام رثكأ رئابكلا نإ» :(0۷ /0) «دیهمتلا» يف ربلادبع نبا لاقو

 مفلا نم ءاملظ ميتيلا لام لكأو «تانصحملا فذقو ءابرلا لكأو سخلا برشو ءرفكلا اندجوو «جرفلاو
 .«جرفلا نم انزلا اندجوو «ناسللاو

 فدصي «عمتجملا ىلع ةثيسلا اهراثآو تامرحملا» هباتك يف يليحزلا ةبهو ذاتسألا تدجوو

 «ردقلاب بیذکتلا)و «(رحسلا)و «(هللاب كرشلا) :اهتحت رکذو «ةدیقعلا ىلع ءادتعالا مئارج) ىلإ رثابکلا

 حبذلا)و «(هوحنو بوشلا قشو ةحاينلاو مطللا)و (مْسجملا ريوصتلا)و (مجنملاو نهاکلا قيدصت)و

 .(ةدرلاب هلهآو نيدلا ىلع ءادتعالا)و هللا رکم نم نمالا)و «(هللا ريغل

 راطفا)و ء(ةاكزلا عنم)و «(ةالصلا كرت) :اهتحت رکذو «ةعیرشلا ماكحأ ىلع ءادتعالا مئارج)و

 رارشلا)و هلوسر یلعو هللا ىلع بذکلا)و :(هیلع ةردقلا عم ححلا كرت)و ء(رذع الب ناضمر نم موی

 بذکلا)و ؛(سومغلا نیمیلا)و ؛(روزلا ةداهش)و «(مهل هملظو ةيعرلا مامالا شغ)و «(فحزلا نم

 ناستکو ایندلل ملعتلا)و ««ءابرلا)و ؛(لوبلا نم هزنسلا مدع)و «(لیلحتلا)و ؛(ءوسلا ةاضق)و «(امومع

 .(رذع ريغ نم ةعامجلاو ةعمجلا كرت)و (نانملا)و «(ملعلا

 >«برافلا رجه)و «(نيدلاولا قوقع) :اهتحت رکذو ء(صاخشألا ىلع ءادتعالا متارج)و



 1۷ را کلا

 ءاهارجم يرظنلا رابتعالا يف تّرج هيلع صني مل امو ءاهيلإ عجار اهنم هيلع صن ام لكو
 .«هانعم يف وه امم هوركذي مل امو ءاملعلا هّركذ ام تاتشأ عمجی يذلا وهو

 ناك ام (ةريبكلا)ب قحلي هنأ .قباسلا یبطاشلا قيقحت انديفي :ةديبع وبأ لاق

 الفم لا برق هتم كأ أ نطو ليسوا ةو هب رق ام ةد دم

 قحلتف (رمخلا) نم ًاررض دشأ اهيطاعتم ىلع (تاردخملا) ررضو «ةريبك

 .ةطبنتسمو ةصوصنم :ناعون (ةريبكلا) ةفرعم نإف ؛هيلعو

 نع لاقف «كلذب (مالسلا .ط - ۰ /4) «قورفلا» يف يفارقلا حرصو

 :ءاملعلا دنع طباوضلاب فرع ام وأ ةريبك هنأ ىلع صوصنملا

 هيف سيل امع ا هيلع حجر وأ ةدسفم هاندأ ىواس امف ؛رظننو ًالصأ هلعجن»

 . هب هانقحلآ «صن

 لاجرلا هبشتو لاجرلاب ءاسنلا هبشت)و ؛(داوقلا)و (ثويدلا)و ء(قاحسلا)و طول موق لعف)و «انزلا)وح

 «(ملظلا)و «ناعللاو نعللا)و .(تانصحملا فذق)و گرمخلا برش)و «(ءاليخلاو ربکلا)و «ءاسنلاب

 ركملا)و (ردخلا)و (باتغملاو مامنلا)و «(سانلا ىلع عمستلا)و «(راحتتالاو دمعلا لتقلا)و «ساکملا)و

 ءايلوأ ءاذيإ)و «(نيملسملا ىذأ)و «(راجلا ىذأ)و «فیعضلا ىلع ةلاطتسالا)و «(ةأرملا زوشن)و «(ةعيدخلاو

 «(بألا ريغل ءامتنالا)و «بهذلاو ريرحلا سبل)و رکن بوثلاو رازالا لابسإ)و (ةباحصلا بس)و (هللا

 .(نیملسملا ىلع سسجتلا)و املا لضف عنم)و «(ةموصخلاو ءارملاو لادجلا)و

 نامقلا)و «(ًاملظ مبتلا لام لكأ)و :(ابرلا لكأ) :اهتحت ر کذو ««لاومألا ىلع ءادتعالا مئارج)و

 «(ةاغبلاو يغبلا)و «قیرطلا عطق وأ ةبارحلا)و «(ةقرسلا)و «(ةمينغلا نم لولغلا)و ء(جنرطشلاو درنلا :رسيملاو
 .(ةيصولا يف رارضالا)و «(نازيملاو ليكلا صقت)و «(ةنايخلا)و ؛(مکحلا ىلع ةوشرلا)و ؛(مارحلا لكأ)و

 ال لصأ هنأ» :اذه يف (ةميدقلا .ط - 70-5 /8) «قورفلا راردإلا يف طاشلا نبا لوق ىلإ تفتلت ال )١(

 نوک جرخي هيف قحلا بهذملاو (حيقتلاو نيسحتلا)ب ةيوق ةلص اذهلو !«ةلزتعملا دعاوق ىلع ءانب الإ حصي
 نبا مالك ةلأسملا يف عجار .(ةرعاشألا) رظن ةهجو نم ةلأسملا ىلإ رظنلاب الإ (لازتعالا) بهذم ىلع روكذملا

 «تاقفاوملالو (۱۹۱-۱۹۵ /۱) «ماصتعالا» ىلع هتقلع امو (۱۰۵ 6۲-۱۰ /۲) «ةداعسلا راد حاتفما يف ميقلا

 = !ةقباسلا طاشلا نبا ةمهت يفن كدنع نرل ؛ةنسلا لهأ ةلوقم اديج لّمأتو (۲۸/۳و ۵۳۵-۵۳6 /۷)



 الا ۸

 .)رتابکلا نم هعاونآ میمجب يدنع (رغصألا كل رشلا) ناف ؛هیلع ًءانبو :تلق

 (رثألا ةصالخ» يف یبحملا هرکذ :اةریبکلا طورش يف ةريثملا ةردلا» :(ه۱۰۱۱-۹۷۷)

 .(47۱ /۱) (نونکملا حاضیااو (۲۸۵ /؟) «نیفراعلا ةيده» يف يدادخبلاو ۱۹۳ /۶)

 ةريبكلا ةفرعم ىف ةرينملا سمشلا» :(۵۸۵۲ ت) يتالقسعلا رجح نبا ظفاحللو

 ىف دامعلا نباو (4۷ ص) «نايقعلا مظن» يف يطويسلا هامس «ةریغصلا نم اهزييمتو

 :هلوقب (۱۹۱/۱۲) «يرابلا حتف» يف هيلإ راشأو ءامهريغو (۲۷۳ /۷) «بهذلا تارذش»

 وأ نآرقلا نم قسفلا وأ نعللا وأ دیعولا هيف درو ام بت يغبنيف اذه ىلعو»

 ثيداحألاو نآرقلا يف صيصنتلا هيف درو ام ىلإ مضیو «ةنسحلا وأ ةحيحصلا ثيداحألا

 دقو ءاهدع ريرحت هنم فرع كلذ عومجم غلب امهمف ةريبك هنأ ىلع ناسحلاو حاحصلا

 .«-همركو هنمب- هريرحت ىلع ةناعالا هللا لأسأو «كلذ عمج يف تعرش

 ءرداو :(11///77و 99-478.41-177 /۸) ؛ةيميث نبا یواتف عومجم» :-رومأم ريغ- رظناو =

 داشرإلو (4۳۵) «ليلعلا ءافشاو :(778/1) «نيكلاسلا جرادماو ۲ /۸) «لقنلاو لقعلا ضراعت

 .(۷) «لوحفلا

 :ثيدح ىلع (8۱-4۲ ص) «رئاغصو رئابك ىلإ بونذلا میسقت لوح» بحاص عیرفت هنمو )١(

 :لاق (تامرحملا) نم ةعومجم ؟هیدهاشو هبناکو «هلكؤمو ابرلا لكآ ة5 يبنلا نعل»

 هزارشو همی رس أ امرحم ناك امف حمل بال لك -لصألا اذه ىلع ًاسايق- مرحْیو»

 ناك نإ هفصو ريبغتو ءريزتجلاو : ةرمخلاك نيعلا مرَحَم ناک نإ هفالتإ بجيو هتبهو «هنم بسکلاو «هؤانتقاو
 فلا وأ بهذلا نم عاصي بياصلاكو ؛ةتيملا دلج ةغابلك ؛لص ألا ثيح نم هتدام يف لامعتسالا رئاج
 .هيشأ امو «حابم وه امم يلخب هتغايص داعتو رهصُيف

 هطبض نكميو «ةلصب هيلإ تم ام لك هب قحلي هنإف «هتداهشو روزلا لوق هللا لوسر نعل امك

 هّفص ىتح «نيدلاو ايندلا نوؤشل سهم وهو «لطابلا اهل سابلإب ةقيقحلل فیت هب فدهتسُي ام لك هنأب
 .«رئابكلا ربكأ عم -مالسلاو ةالصلا هيلع- لوسرلا

 .قفوملا هللاو :(-ىلاعت- هللاب كرشلا :ىلوألا ةريبكلا) رخآ ىلع يقيلعت :-ًامازل- رظناو



 1۹ زوال

 03 2 ےس

 1 ىلوألا ةعبطلا ةمدقم 0

 نمو ءانسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا نا

 ال نأ دهشأو «هن يداه الف للضي نمو هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس

 .هلوسرو هدبع ًادمحم نا دهشأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ

 :دعب امأ

 رئاحلا ةولسو ظعاولاو ب يطخلا ُدّضَع وهف «هباب يف ديفم عفان باتك اذهف

 نع رجزو ءايندلا ماطخ لوضف نع ٌديهزتو ءيساقلا بلقل قيقرتو «عزاجلاو

 حرجلا خيش لب «ثيدحلا ةمئأ نم مامإ راثآ نم رثآ -كلذ نع ًالضف- وهو

 ىلع هيف ىرج دقوا :مهضعب هيف لاق دقف كلذ عمو ""«لاجرلا لجرو «ليدعتلاو
 ةحيحصلا ريغ ثيداحألا داريإ يف (!!)لهاستف «بیهرتلاو بيغرتلا» باتك ةقي

 ءالالح مرحي الو ءامارح للحي ال كلذ نأ رابتعاب :ةحيحصلا ثيداحألا بناج ىلإ

 دمحم خيشلا رل تعا دقو ."'«ًاضيأ (!!)هقفلا وأ قئاقرلا بتك عم عضوي نأ حصيو

 :(۲-۳ ص) هل هتعبط ةمدقم يف لاقف «كلذ نع ةزمح قازرلادبع

 ال تناك ناو «قئاقرلاو تاياكحلا نم "”(ىربكلا» ىف قاس اميف هرذعو»

 .يكبسلل (۱۰۱/۹) «ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» )١(

 .(۱۵۰ ص) «مالسالا خيرات هباتك يف هجهنمو يبهذلا» (۲)

 ارصتخمو ًاحرش وأ ؛ىرغصو یربک رئابكلا يف فّ هنأ يبهذلل تمجرت يتلا بتكلا رکذت مل (۳)

 يبهذلا ىرج دقوا :(؟ ص) رئابكلل هتمدقم يف لاقف «ةزمح قازرلادبع دمحم خبشلا كلذ ركذ نم لوأو

 -اهفْعض نمو هةوزحم ريغو ةوزعم ثيداحألا حاحص نم هذه هتلاسر يف ركذف كلذ ىلع -هللا همحرس



 ال ماوعلا دنع هرات نأ «كلذ يف هقبس نم ٌرْذع «سانلا نم صاخ ىدل قورت

 نم اهل سيلو :مهّسوفن اهب رثأتت ال يتلا «حاحصلا نم مهدنع كيف اهلعل لب رکن
 داهزلا تامانمو «نيحلاصلا تایاکح نم ءاههابشأو قئاقرلا هذهل ام .مهدنع ةعورلا

 .ىهتنا ؟نیدبعتملاو
 يدفصلا نيدلا حالص هصخل دقو «هبتك رئاس يف هجهنم فلاخي هلك اذهو

 :لاقف .(هال55 ت)

 نی ىتح «هدروي ًاثيدح ىدعتي ال هنأ نم «هفيناصت يف هيناعي ام هنم ينبجعأو ا

 يعاري هّريغ ّرأ مل اذهو هتاور يف نعط وأ ءدانسإ مالظ وأ نتم فعض نم هيف ام
 يف ريخ يأو» :لئاقلا وهو هلك كلذ لعفي ال فيكو “دروي اميف ةدئافلا هذه

 .۳«هیلقا نع ثحبت الو هیت ال تنأو «هيهاوب هحبحص طولخم .ثيدح

 يبهلا جهنم عوبطملا لّوادنملا «رئابكلا» باتک يف ئراقلا ظحلی الو

 بطاحک راثآلاو َلاوقألا ٌممجي ظعاو يفوص هیقف سقت هيف سملی لب نوکذملا
 .--یلاعت هللا همحر- يبهذلا مامإلل هتبسن ةحص يف مهضعب ككش اذهلو ليل

 نبا اهفصو يتلا ؛ةلوادتُملا ةعبطلا ىلع لّزنتي هنإف .كيکشتلا اذه حص ناو

 :هلوقب يمتيهلا رجح

 ًاحاورتسا هيف حورتسا هنآ امل «مارملا كلذ نع ىنغأ الو «ماوألا فشی ملا

 ةلاسر بتکف ؛كلذ كردتسا مث ةصاخلا ديفي مع ولخت ال تناك ناو هةّماعلل اهبتك لمسی ال دق ًافعض-
 هذه يف ام رثكأ اهتم فذحو .نايبلا عم ةحصلا براق امو حص ام اهيف دمتعا ءاهنم امجح ٌرغصأ ىرخأ

 .ىهتنا «یربکلا نم ثلثلا ىلع تءاجف «تاياكحو فاعض نم «یربکلا ةلاسرلا

 .ليلق دعب ىربكلاو ىرغصلا ةصق كيتأتسو ءاذه يف -ملعأ اميف- دحأ هقبسي ملر
 .(130 /9) «يناولا» (۱)

 ١(. ص) «بلطلاو ملعلا لغز نايبا (۲)

 .(۱۳ ص) ؛رئابكلا»ل وتسم نيدلأ يبحم ةمدقم (۳)



 8 رجلا

 عم لحم ىلإ اهنم ًالك رعي مل یتایاکحو ثيداحأ هيف دروآو «هلثم نع هبترم اجت
 ىلإ هقبس نَم مالك ىلع هلیوعت مدعو «كلذ يف ةمئألا مالك عّبت يف هرظن ناعمإ مدع

 ركاش نباو يدفصلا « 0 (رئابكلا» باتك ييهذلل ناف ؛الإو ؟۳«كلاسملا كلت

 اذه يبهذلا باتكو "«يدادغبلاو رجح نبا طبسو يدرب يرفت نباو يشكرزلاو

 هتمدقم يف نيب دقو ءوتسم نيدلا يبحم ذاتسألا قيقحتب اثيدح الإ هّلصا عبط مل

 ذخاف ظاعولا ءاهقفلا دحأ دي يف عقو امير طوطخملا «رئابكلا» باتك ّنأ (۱4 ص)

 ىلع يبهذلا ظفاحلا اهب دهشتسا يتلا ؛ةيوبنلا ثيداحألاو ءةيئآر قلا تايآلا نم ًاريثك

 فاضأو .. .ةميقلا هتاقيلعتو ثيداحألل هوزَع نم ًاريثك فذحو .. .ةريبك لك ميرحت

 ...ةيظعو ًاراعشأو يتامانمو تایاکحو «ةفيعض ثيداحأ كلذ ىلإ

 مسا تبئأف ههعب ءاج ْنَم دي يف باتكلا عقوو ...هّمسا خیشلا اذه تبقي ملو

 هّسفن خيشلا نأ وأ ...هفيلأت نم «رئابكلا» نأ راهتشال ؟-ىلاعت هللا همحر- ىبهذلا

 قازرلادبع دمحم خيشلا ءاج مث ...هيف امب سانلا هليقيل ؛هیلع يبهذلا مسا یقبآ

 راظنأ فرصيلو لوحنملا باتكلا اذه نع بارتلا ضفتيل -هللا همحر- ةزمح

 هنأ ىوعدب «رئابكلل يقيقحلا طوطخملا نع -هنم دصق ريغ نم- نيثحابلاو ءاملعلا

 ىهتنا !!!ىربكلا رئابكلا نم ثلثلا ىلع ءاج راصتخا

 ءانتعالا يف نيدلا ييحم ذاتسألا اهب ماق يتلا ةنسحلا هذه نم مغرلا ىلعو

 تعوضوملا ثيداحألا نم ًايلاخ «يبعذلا هفنص يذلا )2 ارئابكلا» باتك لصأ رشنب

 نم ُلخي مل هباتك نأ الإ ءًنايحأ ةعيرشلا دصاقم رضراعت ىتلا تاياكحلاو صصقلاو

 .هيلع ةيبتتلا يتايس «صقن

 )٤/١(. ؛رئابكلا فارتقا نع رجاوزلا» (۱)

 نم دحاو لك رکذ ناظم هيفو 4۱8۹ ص) «يمالسالا خيراتلا هباتک يف هجهنمو يبهذلا» (۲)

 .رئابكلا باتكل نيروكذملا



 س عقلا ۷۲

 ًاطخلا ىلع هيبنتلا يف يبهذلا جهنم نع ادع ؛حيحصلا (رئابكلا» لصأ " ققحم

 :رومأ ٌةَدع عوضوملاو فیعضلاو

 ظفاسح نما ثيدح «ةالصلا كرت» ةريبك يف لوادّتُملا باتكلا يف ءاج :ًالوأ

 اهب نواهت نمو ...يتامارك سمخب - ىلاعت- هللا همركأ ةبوتكملا تاولصلا ىلع
 «توملا دنع ثالثو ايندلا يف مخ ةبوقع ةرشع سمخب -ىلاعت- هللا هبقاع

 هيلع هبتاك قلعي ملو ؛"'"خلإ ...ربقلا نم هجورخ دنع ثالثو بقلا يف ثالثو
 ةمجرت يف (1۵۳ /۳) «لادتعالا نازيم» يف هيف لاق "'يبهذلا نأ عم «يشب

 دايز نب ركب يبأ ىلع بكر» :(راطعلا يدادغبلا سابعلا نب يلع نب دمحم)
 ۱ .«ةالصلا كرات يف ًالطاب ًاثيدح يروباسيتلا

 ىف اینا زجر دال ف يلج قل سما دس نق كيتسلا اذه ناك ولف
 :هتامز لهأ

 -هللاو- نووري لب .فیعضلاو بيرغلا ةياور ىلع نورصتقي مهتيل ايف
 نهزلاو مجالّملاو :عورفلاو لوصألا يف لیحتسملاو «ليطابألاو تاعوضوملا

 .ةيفاعلا هللا لأسن

 ةيليلحت ةيعوضوم ةسارد «يبهذلا مامإلا» هباتك يف يوالحتلا نمحرلادبع ذاتسألا هقفاوو (۱)

 .(۲-۲۵ ص) «ةيوبرت

 .«هخیرات» يف راجنلا نباو ۷۷ مقر) ؛هيلامأ» يف لالخلا هجرخأ (۲)

 ثیداح نم «نالطبلا رهاظ وهو# :لاقو ۲۹۵-۲۹ /۵) «ناسللا» يف رجح نبا هعبتو (۳)

 .(۱۱۳-۱۱5 /۲) ؛ةعیرشلا هيزنتا ىف اذکو ««ةیقرطلا

 :(ةوعدلا .ط - ۹۷ /۱) «یواتفلا» يف -یلاعت هللا همحرس زاب نب زیزعلادبع خيشلا ةمالعلا لاقو

 ؛اهعژوی هدجو نم هيو ءاهقرحي نأ -هيلإ راشملا ثیدحلا اهیلع يتلا :يآ- ةقرولا هله دجو نمل يغبني»
 .«نيياذكلا بذک ننم هتنسل ةيامحو لكي يبنلا نع ًاعافد

 بذکلاو لجدلا نم سانلا نيب ةثوئيملا قاروألاو تارشنلا يف ام ىلع هيونتلاو هيبنتلا» يباتك :رظناو

 .ةيفاعو ريخب همامتإ هللا رسي «هیومتلاو



 م زالال

 ناج هسفلل ملاظ اذهف «نينمؤملا ٌرغو «هنالطبب هملع عم «كلذ ىور نّمف

 هب ىفك «قساف وهف الو ءرصقأو بانأ ناف .كلذ نم بانتس «راثآلاو نئسلا ىلع

 ىلع هنیعپ يعي نصب نیتسیلو «عروتیلف ؛ملعی مل وه ناو «عمس ام لکب ثّدحي نأ ًامثإ

 ىلع لا لخدو فا تلمشو الا مع دقف ءةيفاعلا هللا لأسن هتايورم ةيقت

 ."”(مالكلا لهأو ءاهقفلا ىلع یبتع الف نوملسملا مهيلإ نكري نيذلا «نيثدحملا

 ول» :اعوفرم يلع نب نيسحلا ةياور نم (نیدلاولا قوقع) ةريبك يفو :ًايناث

 .٠..هنع ىَهْنَل فلا نم ىندأ اعيش هللا ملع

 «نازيملا» يف هنع يبهذلا ُفّلؤملا لاق يذلا (بّشْوَح نب مّرْصأ) هدنس يفو

(Y/Y) 

 .«تاقثلا ىلع ثيدحلا عضي ناك :نابح نبا لاقو «ثيبخ باذك :هيف یحی لاق»

 يلع وبأ ؛سیق نب نيسح :شنح هيف ًاثيدح دروأ (ةالصلا كرت) ةريبك يفو :ًاثلاث

 «رئابكلا باوبأ نم ًاباب ىثآ دقف رذع ريغ نم نيتالصلا نيب عمج نمد :وهو ؛يبحرلا

 :مكاحلا هبقع لاقو ؛هريغو (۲۷۹ /۱) «كردتسملا» يف مكاحلا دنع ثيدحلاو

 (... ققث فقفوكلا نكس «نميلا لهأ نم «ىلعي وبأ هل لاقي يبحرلا سيق نب شنحا
 ۲«هونتض لب» :«صیخلتلا» يف لاقف ,یبهذلا هبقحتو

 ا ب ا ل

 ةياكحلا ىلع وأ ثيدحلا فعض ىلع فقي نأ هيلع ليحتسي هنأل ؛«رئابكلا»ل

 يف عشو اّع رانسحالا انوا منع تکسیو فلکتملا عو لوقا و ةعونصملا

 .(1۰۱/۲-۱۰۲) ةمالبنلا مالعأ ريس (۱)

 يف نيتالصلا نيب عمجلا هقف انباتك يف ءاذه شنح يف لیدعتلاو حرجلا ةذباهج ءارآ رظناو (۲)
 «روكذملا ثيدحلل ىفوتسم جيرخت هيفو «(مزح نبا راد .ط - ۱۲۰-۱۲۲ ص) «رطملا رذعب رضحلا

 .تاحلاصلا متن هتمعنب يذلا هلل دمحلاو



 اکیا ۷

 ضارتفا وهف فیلأتلا نادم يف يبهذلا جاتتا ةروكاب هنأب لهاست نم «رئابكلا»

 يف جضنو ةدعاس ٌدتشا نأ دعب فلؤملا ّنأ انل لقي ملو هیلع لیلد ال ,ضوفرم

 .«هيف ءاج ام دقن وأ قباسلا هلمع نم ًاربت .ثیدحلا ملع

 نأ طرشب لوبقم راذتعا وهف «قباسلا ةزمح قازرلادبع دمحم خيشلا راذتعا ام

 نكمي ال ءاديدش فعضلا ناك اذإ امأ یّوقتی نأ نكمي ءالّمتحم فعضلا نوکیا

 يف ثيدحلا نإف ؛ةمهتلا ةجرد حدقلا غلب ثيح «ةقباسلا تاياورلا يف امك هّربج
 ةدشل ؛هقفاوي امب مهلمع وأ «ملعلا لهآ لوقب هداضتعا نكمي ال «ةلاحلا هذه لثم

 .)«رابتعالا ةجرد نع هطاطحناو «هفعض

 :مدقت امم صلخنو

 ةفيعضلا ثيداحألاب ٌءيسلم عوبطملا َلوادنملا ؛رئابكلا» باتک ّنِإ :ًالوأ
 .هنب ءيرب يبهذلاو ؛ةعونصملا صصقلاو

 ها شیدح الإ حيحصلا هّلصا مطب ملو ءارئابكلا» باتك يبهذلل نإ :ًايناث
 .وتسم نيدلا يبحم ذاتسألا قيقحتبو

 :يف صقنلا اذه لثمتيو ءا اهيلإ راشملا ةعبطلا يف عقو ًاصقن نإ :ًاثلاث

 :لثم نم «باتکلا لصأ يف تعقو تافيرحتو تافيحصت :ًالوأ

 باوصلاو ءاطخ وهو «...شيرق لاقو» :(4 س) 64۲ ص) يف ءاج ١-

 .لوصألل قفاوملا وهو «"'ةطوطخملا ةخسنلا يف امك ««سارف»

 :باوصلاو ««مصاع نسب رشب انأبن ...» :(۷ س) اهسفن ةحفصلا يف درو -۲

 --ىلاعت هللا همحر- ةتالف نامثع نسح نب رمع خيشلل (۲۵۵/۲) «ثيدحلا يف عضولا» (۱)

 مولع ةسسؤم نع م۱۹۸6 - ه8:٠5١ ةنس هنم ةيناثلا ةعبطلا صخت ةتبثملا تاحفصلا ماقرأ (۲)

 .ثارتلا راد ةبتكمو نآرقلا

 .«سراف» :یرحخآ ةخسن يفو (۳)



 2 الا

 يف لاق ذإ «ققحملا نم فّرصتلاو :ةطوطخملا لوصألا يف امك مصاع نب رصنا

 «ادنسملا) نم حیحصتلاو «امصاع نب ر اک رصتا :لصألا يفو) :شماهلا

 .یهتنآ ۹ ص) «ةصالخلا)و

 و yT تلق
 يف دعس نبا :مهنم دم ؛ةعامج رصن قيرط نم هجرخأو ءرصنل جرخأ امنإو ءاذه رشبل

 Y/N) یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ء(۹٤-۸/۷٤) «ىربكلا تاقبطلا»

 طرش ىلع حيحص» :لاقو «(۱۸/۱-۱۹) «كردتسملا» يف مكاحلاو ء(۹/١١١)و

 .-اضيأ- «صيخلتلا» يف ف يبهذلا هقفاوو ملسم

 لتق نم ىلع یبآ هللا نإ :ثیدح (۸ س) اهسفن ةحفصلا يف درو -۳

 .«يلع» :باوصلاو :هاتموم

 ةحئار حري مل ًادهاعم لق نم :ثيدح (۶۳) ةحفص يف دروو ٤-

 نیتخسنلا يف ذ ءاج كلذكو ءأطخ وهو مع نب هللادبع دنسم نم ۰ «ةنجلا

 .امهیلع تدمتعا نيتللا نیتیطخلا

 .«صاعلا نب ورمع نب هللادبع» :باوصلاو

 ثیدحلا ىلع همالک يف (۲۷۰/۲) «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 :روكذملا

 ا ل ل

 «نيعلا مضب «رّمُع نب هللادبع» :لاقف «يربرقلا نع يناجرجلا نع يليصألا هاور
 .ىهتنا ٤ 4 ينايجلا هيلع هّن «فيحصت وهو «واو ريغب

 يفو «(هنم ةخسن هذاتسأ ناك ناف ...» :(5 س) (۷) ةحفص يف ءاج -۵

 .-ىلاعت هللا همحر- يبهذلا ةرابعل قفاوملا ,باوصلا وهو «اهب اهيبش ...» :طوطخملا

 .(دئاوفلا ملاع .ط - 747 /5) «لکشملا زییمتو لمهملا دییقت» ميقلا هباتك يف (1)



 00 رتل حج وحی ىف

 «بسیرحاو «(ةصيبق نب بيرح نع ...» :(۱۱ س) (49) ةحفص يف درو -1

 .«ثیرح) :باوصلاو «فیحصت

 ضارغألا نم نییلاخلا نينمؤملا ...» :(4 س) (1۱) ةحفص يف ءاج -۷

 .*...نیلاخلا) :باوصلاو ««ةنیبخلا

 وأ ...» :باوصلاو «!هروج هقبوأو هلدع هقلطأ ...) :(1۸) ةحفص يف درو -۸

 .!هروج هقبوأ

 «(...دایز نب دحاولادبع لاقو ...) ۷ س) (AA) ةحفص يف ءاج 4

 .اديز نبا» :باوصلاو

 لاومآ ذخاب ملظلا» ةريبك يف (۱۱ س) اهسفن ةحفصلا يف ءاجو -۰

 قلعو ««لاطبلاو» :يلي ام «...بابلا اذه يف لخديو» :هلوق دنع «لطابلاب سانلا

 ال يذلا لجرلا دارآ -یلاعت هللا همحر- فلؤملا لعل :لاطبلا» :شماهلا يف هيلع

 .«هل لمع

 هرکذ يذلا بابلا يف لخدي ال هل لمع ال يذلا ذإ ءديعب اذهو :تلق

 دمحأ ةمالعلا لاق (طاطبلاو» :نيتيطخلا نيتخسنلا ىف ءاج ام باوصلاو .فتصملا
 نبا لمعتسا طب :(۷۳ ص) !هنساحمو قطنملا بويع» يف -هللا همحر- رومیت

 ةملکلا هلهو «!هوحنو جارخلا حتفل طبلا (۷۷ ص) «ةیعرشلا بادآلا» يف حلفم

 .۱۸4/۱(۳) «ةغللا سییاقم مجعم» :رظنا .ةیسراف

 :باوصلاو «(ريكُب يبأ نب یبحی نع) :(۳ س) )٩۷( ةحفص يف ءاجو -۱

 .«ریثک يبأ نب ىيحي)

 :؟سلدملاو تاغابصلا اهسبلو» :(۱۰-۱۱ س) (۱۰۲) ةحفص ىف درو - ١١7

 .«سادملاو» :باوصلاو

 .(نيرشعلا ةريبكلا) رخآ ىلع قيلعتلا يف هذه انتعبط يف ًاحاضيإ -دمحلا هللو- اهاندز (۱)



 " زی -
 ورمع نب دمحم نب ةركب يبأ نع ...» :(7 س) (۱۱۳) ةحفص ىف درو -۳

 ۱ .«...رکب يبأ نع ...» اولا 4...مزح نبا

 «(...رذنملا نع ةأطرأ نع ةيقبا :(۳ س) )١١5( ةحفص ىف درو -5

 .«رذنملا نب ةأطرأ 5 ةيقب» :باوصلاو

 :باوصلاو «رمع نب افاعملا» :(۱۲ س) اهسفن ةحفصلا ىف دروو -۵

 ا ارمع نب ىفاعملا»

 نمؤم يرفاك كلف ...» :(۵ س) (۱۳۳) ةحفص يف دروو ١-

 .«...«يب رفاك كلذف ...» :هباوص يلعن طه زهر :«بکاوکلاب

 :ااهیلع نابضغ تابف .تأت ملف ...» :(4 س) (۱۲4) ةحفص يف درو -۷

 .*... تأت ملف ...» :باوصلاو

 اولي: هللا لوسر ثيدح :(۸ س) (1717) ةحفص ىف درو -۸

 :شماهلا يف لاقو ««اولص» ىلإ «ولب» ققحملا فحصف «مالسلاب ولو مكماحرأ
 ثيدحلاو .«هتبثأ امك هلعلف ءظفللا اذهب هدجأ ملو هاولبا :ثالثلا خسنلا يفولا

 يفو ؛«نيعبرألاو ةثلاثلا ةريبكلا) يف اهرظنا هجیرخت رداصم عيمج يف «اولب» :ظفلب

 .هريغو 4070377 /۳) «ریدقلا ضیف»

 :نارمآ ققحملل عمتجاف

 .ثیدحلا ظفل يف فّرصتلا ىلع ةأرج :لوألا

 .صاخ (دنب) يف رمألا اذه ىلع هيبنتلا يتأيسو هجیرخت يف روصق :يناثلا

 «اريغن نباو دعس نب دشار نع ...» :(۵ س) (۱8۰) ةحفص يف درو -8

 .اريبج نباو ...) :باوصلاو

 صیمقلاو رازالا ىف لابسإلا» :ثيدح (4 س) )١47( ةحفص ىف ءاج -۰
 جنت دا نسما ی نر ني ةللادبع سر ةفاعفلاو



 بس ملا ۷۸

 (۲۰۸/۸) «یبتجملا» يف يئاسنلاو 4۰۹۶ مقر 1۰ /۶) دواد يبأ دنع امك «(رمع

 دانهو ۰٩ /۱۲) يوغبلاو ۳۵۸ /۵) «فارشألا ةفحت» يف امك ««یربکلا» یفو

 :-ًاضيأ- رظناو .(4۸۱/۱) «للعلا» يف متاح يبأ نباو 4۳۲ /۲) «دهزلا» يف
 .(۲۱۲/۱۰) «يرابلا حتف»

 .تافیرحتلاو تافیحصتلا هذه ريغو

 يف وأ ةطوطخملا هلوصأ يف دوجوم وهو «باتکلا يف عقو طقس :ًايناث

 :لثم نم ؛اهضعب

 ؛0...رئابکلا نم ًاريثك نأ ملعاو» :(۱۳ س) (57) ةحفص يف درو -۱
 .ةروكذملا ةلمجلا يف «رثابکلا» ةملك لبق «هذه» ةملك تطقسف

 نيلصألا يف ءاجو ««يجرك وأ يكرت وهولا 0 س) (4۷ ص) يف درو -۲

 .«يجرك وأ رفاک يكرت وهوا :نیطوطخملا

 ظح ال ها امأ» :-هنع هللا يضر- رمع ةلوقم دعب (44 ص) نم طقسو -۳
 .ارفک دقف ةالصلا كرت نم» :يعخنلا مي ميهاربإ لوق «(ةالصلا عاضأ مالسإلا يف دحأل

 يف ةدايز تءاجو ««يئاسنلا هجرخآ» :(۳-4 س)(69 ص) يف دروو ٤-

 .(هححص و) :يهو هنم ةطوطخم ةخسن

 :امهو (1۱ ص) نم نانیدح طقسو -5

 .«منهج يف تيب هل ينب يلع بذک نما: هلوق :لوألا

 .«رانلا نم هدعقم أوبتيلف وبتیلف ؛هلقآ مل ام ينع لقي نم) :ِهلَك هلوق :رخآلاو

 ۰«لحت ال عوضوملا ةياور نأ اذهب حالفا :(۳ س) (17 ص) يف درو -1

 .(كل» :ىهو «حالف» دعب ةطوطخم ةخسن يف ةدايز تءاجو

 هللا هاعرتسا نما :ثيدح يف (۵ س) (1۸) ةحفص يف «مث» تطقسو -۷

 .«ةنجلا هيلع هللا مرح الا حصنب اهطحي مل مث :ةيعر



 ۷۹ زاها

 يف دحآ ةنجلا لخدي ال» ات هلوق وهو ۷۲ ص) ىف ثيدح طقسو -۸

 .نیطوطخملا نيلصألا يف دوجوم وهو ؛اربک نم ةرذ لاقثم هبلق

 ۰۱ س) (۸۰) ةحفص نم «ثیدحلا يفو» دعب «تباثلا» ةملك تطقسو -9

 .ةطوطخم ةخسن يف تءاجو

 ملو «(ديجال :ةملك ثيدحلا هداريإ دعب ٩( س) (49) ةحفص نم طقس -۰

 .ةدحاو ةطوطخم ةخسن ىف الا تأت

 ملو» :ةرابع دعب هیقف» :ةملك (۱۰ س) اهسفن ةحفصلا نم طقسو ١-

 .«يأرب مکحی

 بضغب الو «هللا ةنعلب اونعالت الد :ٍةللَ هلوق (۱۱۸) ةحفص نم طقسو -۲

 .(راتلاب الو هللا

 «ةطوطخملا خسنلا ضعب يف تءاجو ٠۳١(« ص) نم ةيآ تطقسو -۳

 4 هيخأ منَ لاب نأ محل اب :- ىلاعت- هلوق يهو
 اهيا اي :-ىلاعت- هلوق يهو «۱۳۷) ةحفص نم ىرخأ ةيآ تطقسو -4

 يف ةدوجوم يهو مهم أرْيخ اونوكي نأ ىَسَع مْوَق ني ٌمْوَق ْرَخْسَي ال اونمآ نيا
 .نيطوطخملا نيلصألا

 لبقي ال هللا نإو ...» :ثيدح رخآ يف ةدراولا «هرازإ) ةملك تطقسو -6

 .(۳ س) )١55( ةحفص دراولا لبسم لجر ةالص

 بمهذلا ةينآ يف برش نمد :ثیدح يف «بهذلا» ةملک تطقس ١-

 .(۲ س) )١45( ةحفص دراولا «ةضفلاو

 نع یضر دق -یلاعت- هللا نأل» :ةرابع دعب «نيلوألا» ةملک تطقس -۷

 .(۳ س) (۱۵۱) ةحفص «نیقباسلا

 ىلإ هنأ وأ هنع هللا یضر- ىلع ةوبن دقتعي نأ الإ» :ةرابع تطقسو -۸



 افلا ۸۳
 ةعباسلا ةريبکلا یهتتت ةرابعلا هذهبو (۱۵۱) ةحفص نم «رفاک نوعلم اذهف

 ۱ .نوسمخلاو

 «اهب لمع نم رزوو اهرزو هيلع ناك ...» :ثیدح يف «ْنَم» تطقس -4
 .(۳ س) (۱۵۲) ةحفص دراولا

 (۱۳۱) ةحفص دراولا ثیدحلا نم «مکنامیآ تكلم امو :ةرابع تطقس -۰

 .(۵ س)

 ."”هذه انتعبط يف هانتبثأ يذلا طقسلا نم كلذ ریغو

 .شماوهلا يف خسنلا نيب قورفلا تابثإ مدع :أثلاث

 ىلع مكحلا يف روصقلاو ؛ثيداحألل يفاولا جيرختلاب ءانتعالا مدع :ًاعبار

 يديأ يف عقي باتکلا اذه ناب ملعلا عم .فعضلاو ةحصلا ثيح نم ءاهنم ريثك

 .رمألا اذهل ةجاحلا سيسم يف مهف «نيصصختملا ريغ ملعلا ةبلطو ماوعلا

 :قيقحتلا يف اهيلع تدمتعا يتلا ةطوطخملا خسنلا

 :نیبطخ نيلصأ ىلع «باتكلا اذه قيقحت يف تدمتعا

 .() ةخسنب هل تزمر :لوألا

 ةبتكملا يف ۲۳-۵9(۰ ةقرو) ماع (۸۷۷۸) مقر عومجم نمض وهو

 .(مسا ؛*۱۷) سايق ريبكلا عطقلا نم ةقرو (۳۲) نم نّوكتيو «ةيرهاظلا

 ءأرطس ۲١( ىلإ (۱۸) نم ةحفص لك يفو ؛ناتحفص ةقرو لك يفو
 نيرشع وحنب هفلؤم ةافو دعب :يآ ؟(ها/54) ةنس هخيرأتو «حضاو خسن هطخو

 يلمع) ناونع تحت ١١( ص) ققحملا هلاق ام وه «عونلا اذه ىلع ةلثمألا ةرثكل يناعد يذلا (۱)

 مغرلا ىلع ««تادایز نم اهادحإ يف وأ اهيف درو ام (!!)ءافيتساو ةثالثلا خسنلا نيب ةنراقملا» :(باتكلا يف

 .هذه انتعبط اهب تدرفت يتلا تادايزلا نم ريثكل يركذ مدع نم



 ژان ۸۱

E 
 . هنس

 :هلوأو

 هوركم لك نمو اهنم هللا انذاعأ «رئابكلا باتك»

 سمش نيملسملاو مالسإلا خيش ثّدحملا طباضلا ظفاحلا خیشلا فينصت

 .«هتايح هاقیب نيملسملا هللا عتم ؛يبهذلا نيدلا

 .باتكلا اهاوتحا يتلا رئابكلل ماع درسم ءاج مث نمو

 «ىتيوصلا بيعش نب هللادبع نب نامثع :وهو ؛خسانلا مسا هرخآ ىف ءاجو

 :(۳۳) ةقرو يف خسانلا تبثآ ءلصألا اذه ةيمهأل نايبو

 كلذ حص :'"'لاق هطخ اهيلعو ءفنصملا ىلع تئرق ةخسن يناث نم تل

 .«يعفاشلا دمحأ نب دمحم هوم هبتکو

 .(ب) ةخسنب هل تزمرو :يناثلا

 عومجم نمض وهو تأضیا- ةيرهاظلا ةبتكملا تاظوفحم نم لصألا اذهو
 :ةيلاتلا لئاسرلا عومجملا اذه ىفو «ماع 61711۹0 مقر

 .يبهذلل “«سيمخلا لهأب سیسخلا هیبشتلا» -آ

 اهنبلو اهنمس يفو ءءاد رقبلا موحل» :تیدح يف يواخسالل ةلاسر -ب

 راد تاطوطخم سرهفا هباتک يف ةخسسلا هذه نع -یلاعت هللا همحر- ينابلألا انخيش لاق (۱)

 ىلع تئرق ةخسن يناث نم تلقن ةديج ةخسناا :(يتيانعب - ۱۰۳۳ مقر /۳۸4 ص) ؛ةیرماظلا بتکلا

 .اه۷ 1۸ ةنس يتيوصلا بيعش نب هللادبع نب نامثع اهبتكو اهلقنو هطح اهیلعو ءفنصملا

 .باتکلا فتصم «يبهذلا :يأ قفز

 .قايسلا نم كلذ رهظي ««هفلؤم» :هباوصو ءلصألا يف اذك (۳)

 هيف عومجم نمض ارت -هللا ءاش نإ- عبطتسو «تالجملا ضعب يف اهترشنو ءاهتققح دقو )٤(

 .همركو هنمب كلذ هللا رسي «لئاسر ةدع



 رز هلی 5

. 

 ."”نّْدلا يف رول ناونعب يكبسلا نيدلا يقتل ةلاسرو -ج

 .(ه۷۳۸ ةنس) ةريخألا ةلاسرلاو «(ه۸۷۸) ةنس عومجملا اذه بتك دقو

 .عومجملا اذه نم «سيسخلا هيبشتلا» فنصملا ةلاسر دعب ءاج «رئابكلا» باتكو

 .(مس۱۳*»۱۸) سايق ؛طسوتملا عطقلا نم ةقرو (۳۱) نم نوكتيو

 .ءورقم خسن هطخو .ارطس (۱۹) ةحفص لك يفو «ناتحفص ةقرو لك يفو

 :هلوأو

 مالسإلا خيش «دباعلا دهازلا لماعلا ملاعلا مامإلا خيشلا عمج ءرئابكلا باتک»

 هل هللا رفغ «یبهذلا ۲ زامیاق نب نامثع نب دمحآ نب دمحم هللادبع ىبأ ظفاحلا

 .«نيمآ همرکو هنمب نیملسملا عیمجلو هیدلاولو

 :هرخآو

 املک لاو دمحم اندّيس ىلع هللا ىلصو «باوصلاب ملعأ هللاو «باتكلا رخآ»

 «نيلسرملاو ءايبنألا راس ىلع یّلصو «نولفاغلا هركذ نع لفغو «نوركاذلا هركذ
 موي ىلإ ناسحإب مهل نيعباتلاو ؛نیعمجآ هللا لوسر باحصأ انتاداس نع هللا يضرو

 .ًاريثك ًاميلست مّلسو «نيدلا

 ةنس روهش نم | ر خلا رفص رهش /رشع عباس /ءاعبرألا موي هتباتك نم غارفلا ناكو

 .«يعفاشلا يلع نب دمحم نب ىسيع هّبر وفع ريقف دي ىلع هةتم نامثو نيعبسو نامث

 دز و

 تافلؤم) انباتك امازل هنع رظناو 0۳۹۰ ص) «ةنسحلا دصاقملا» يف يواخسلا هرکذ (۱)
 ۸۱ ص) «يواخسلا

 .ةلاسملا يف تافنصم ةدع هبحاصلو ؛عبطي ملو ءاطوطخم لاز ام (1)

 .يازلاب باوصلاو ءاطخ وهو «نونلاب «نامیاق» :«لصال» يف (۳)



 ۸۳ اکیلا -

 :يلي امب ؟" باتکلا اذه قیقحت يف يلمع صخلتي

 رداصملا ىلإ عوجرلاب ,هیف ةعقاولا ءاطخ الا تححصو «صثلا تطبض :ًالوأ

 .ةيلصألا

 .شماهلا يف نيتيطخلا نيتخسنلا نيب قورفلا ٌتبثأ :ًيناث

 لا نيواود يف اهناظم ٌترکذف «باتکلا يف ةدراولا ثيداحألا تققح :ًاثلا
 .ةيثيدحلا ةعنصلا لهأ دعاوقل اقفو ءاهميقس نم اهحيحص تنبو

 .باتكلا يف ةدراولا ظافلألا بيرغ تحرش :ًاعبار

 اهتبترو راثآلاو ثيداحألا فارطألو تايآلل تسرهف لمعب تمق :ًاسماخ

 ."'ةيئاجسهلا فورحلا ىلع
 «يتانسح نازيم يف هبتكي نأو ههجول ًاصلاخ اذه يلمع لعجي نأ لاسا هللاو

 .ميلس بلقب هللا ىتأ نم الإ «نونب الو لام عفني ال موي

 ققحملا

 اهيف لمعلا نوكي نأ داكي ثيحب ج ةريثك ءايشأ ةعبطلا هذه ىلع اندزو «ىلوألا هتعبط يف (۱)

 .قفوملا هللاو ةعبطلا هذه ةمدقم ىف اذه تحضرآ نأ قبسو ءاديدج

 .هيوتتلا ىضتقاف ءةمهم قحالمو «سراهفلا نم ىرخأ ًاعاونأ ةعبطلا هذه يف تدز (۲)



 (ب) ةخسن نم ةيل اغلا ةقرولا
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 AY اکیلا بس

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب]

 نیآو رسي بر

 يبهذلا نامثع نب دمحا نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلا مامالا خيتشلا لاق
 20[:-هل هللا رفغ-

۱ TO 

 هللا ىّلصو «رادقآو ی و و «هبتكبو هب نامیالا ىلع هلل دمحلا

 .هراوج يف رارقلا راد ان ةمئاد هذا زا دلو دم ی قلع

 .هيَمْحَرِب اهبانتجا هللا انَقْرَر اليصفتو ًالامجإ ؛رثابکلا ةفرعم يف عفان باتک اذه

 مكتایس منع رفکن هلع نوه ام ربا بک اوبتجت تست نإ# :-یلاعت- هللا لاق

 صنلا اذهب -ىلاعت *[و هناحبس-] هللا لفكت دقف میر الدم مکن

 .ةنجلا هّلخدی ناب ؛رئابكلا بنتجا نمل

 مه اویضغ ام و َشِحاَوفْلاو مئالاریابک نوَ نیو : -یلاعت- لاقو]

 0 )0( و میم
 .[تایالا "4 نوریغی

 ظفاحلا مالسإلا خيش «دباعلا دهازلا ملاعلا مامالا خبشلا عمج شابکلا باتک» :(ب) ةخسن يف (۱)

 هنمب «نیملسملا عیمجلو هسیدلاولو هل هللا رفغ- يبهذلا زامیاق نب نامثع نب دمحأ نب دمحم هللادبع يبأ

 .«-نیمآ همرکو

 .ةانديسلا :(ب) ةخسن يف ()

 731 :ءاسشلا (7)

 .(ب) ةخسن نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (4)

 ۰.۳۷ :یروشلا (6)

 .0) ةخسن يف دجوي ال نیتفوقعملا نيب ام ()



 ج 5 خلا ۸۸

 كبر نإ َمَمّللا الإ شجاارقلاو مثال راک نويَ نيا :-یلاعت- لاقو
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 ٍةَرْفْغَمْل عيماو

 "ىل ةرافك ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو «سمخلا تاولصلا» لكي ىبنلا لاقو ١-

 «؟!«رئابكلا شفت مل ام ؛نهنيب
 ًءاملعلا اندجوف «ملسملا اهّنتجی يكل ؛يه ام رئابكلا نع صحفلا انيلع نّیعتف

 :-مالسلاو ةالصلا هیلعس هلوقب اوجتحاو «عبس يه :لیقف :اهیف اوفلتحا دق

 لكأو «سفنلا لتقو ءرحسلاو «كرشلا رکذف «...تاقبوملا عبسلا اوبنتجا» -۲

 .هیلع قفتم ." تانصحملا فذقو «فحزلا موی يوتلاو ءابرلا لكأو «ميتيلا لام

 نيعبسلا ىلإ يه) :لاق تامهنع یلاعت هللا يضر- سابع نبا نع ءاجو -۳

 .«عبسلا ىلإ اهنم برقآ

 )١( :مجتلا ۳۳.

 .(ب) ةخسن نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۲)

 .ام :(ب) يف (۳)

 ىلإ ناضمرو «ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو «سمخلا تاولصلا باب) ةراهطلا باتک يف ملسم هجرخآ (6)
 .(۲۳۳ مقر ۲۰۹ /۱) (رثابکلا تبنتجا ام نهنيب امل تارفکم ناضمر

 .(0) مقرب هجيرخت يتأيس (۵)

 ۹۳۶ /۳) «ریسفتلا» يف متاح يبأ نباو ٩۲۰۷(: مقر ۲6۵ /۸) ؛ريسفتلا» يف ريرج نبا جرخآ (5)

 نی و يذ تام و :ءاسنلا 4۹۸ /۱) «ریثک نبا ریسفت» يف امکو- (۵۲۱۷ مقر

 دنسب )٤1۷(- «ةنسحلا دصاقملا» يف امک- (۱3۷۰مقر ۲۷۱ /۲) «ريسفتلا» يف رذنملا نباو ۶۰

 ال هنأ ريغ ؛عبسم ىلإ اهنم برق ةئم عبس ىلإ" :لاق ؟يه عبسأ ءرئابكلا مک :لئس سابع نبأ | نأ .حيحص
 .«رارصإ عم ةريغص الو «رافغتسا عم ةريبك

 أطخأو «(۲۱۰/۱) «تاقفاوملا» ىلع يقيلعت يف هب امك ؛حصي ملو ءًاعوفرم ًاثيدح هرخآ يورو
 «ةيفوصلا ضعبل ةلاقم هذه» :«رارصإلا عم ةريغص ال نع لاق امل (57 ص) «لوحفلا داشرإ» يف يناكوشلا

 سابع نبا ةلوقم نم اهنأ هانمدق ام باوصلاو «ةياورلا يف ىرحتي ال نم ضعب هلّيخت امك هثيدحب تسيلو
 .(۱۰۷-۱۰۸) «رئابكلا ةموظنم حرشب رئاخللا» «(۸ /۲۲) «يراقلا ةدمع» :رظناو .-امهنع هللا يضر-



 يَ ب سرت

 هجتي يذلاو «””رئابكلا رصح هيف امف ثيدحلاو :سابع نبا -هللاو- قدصو
 ؛ايندلا يف ٌدح هيف امم :مئاظعلا هذه نم "ابو بكترا نم نأ :ليلّدلا هيلع موقيو

 وأ .دیدهتو بضغو باذع نم ةرخآلا يف ديعو هيف ءاج وأ هةقرسلاو ءانزلاو «لتقلاك

 نضب نأ كلذ ميلست عم دب الو ةريبك هنإف لي دمحم انيبن ناسل ىلع هلِعاف نم

 شابکلا نم ك رفا وع -مالسلاو ةالصلاهیلع- هنأ یرت الا «سضعب نم ربا رئابكلا

 ریال هللا نإ : -یلاعت- آف تن هر اور ین لمس هرم آب

 هل لري نم : -یلاعت- لاقو ۹6... [كل نو ام ریل هب كرش نأ

 ءصوصتلا نيب عمجلا نم دب الو )جلال هللا مرح دف

 لوسر اي یلب :اولاق ثالث اهلاق ؟رئابكلا ربكأب مكتبنأ الآ» يك يبنلا لاق -6

 لوقو الأ :لاقف ءسلجف انكتم ناكو «نيدلاولا قوقعو «هلئاب كارشإلا :لاق !هللا

 .هيلع قفتم "«تکس هتيل :انلق ىتح ءاهرّركي لاز امف .روزلا

 .رئابكلل يصح :() يف (۱)

 مثل ابوح (۲)

 ام وأ ءناميإ يفت هيف ءاج امل :داز ولو ءةريبكلاو ةريغصلا نيب قیرفتلا يف روهشملا وه اذه (۳)

 وأ نسف هناب اهلعاف فصو وأ ءاهفصو وأ (ناطیشلا لمع نم) وأ (ةشحاف) وأ (ةقبوم) وأ (ةريبك) يمس

 نأ وأ ءاهلعاف تقمي وأ لمع طبحي وأ «هبلق ىلع عبطي وأ ءانم سيل وأ :ةمذلا هنم تئرب اهلعاف نآ وأ «قساف

 رظني ال هللا نأ وأ هيلع ةنجلا ميرحتب رابخإلا وأ :نیدلا ةقلاح اهنأ وأ ءهنع ةبوتلا بجح هنأ وأ همصح هللا

 رخآ نم الج اذه رهظي يلمع هيلع ىَشَم يذلا دحلا وهو .دوجأ ناكل نارسخلا وأ لالضلاب هفصوو «هيلإ
 .دجت دقفتف «(رئابكلا نم هنأ لمتحي امل عماج :لصف) يف «باتكلا

 .قفوملا هللاو مهم هنإف «(ةريبكلا)و (ةریغصلا) نيب قرفلا يف باتكلا لوأ يف هانمدق ام رظناو

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (4)

 ۰4۸ :ءاسنلا (5)

  1١:ةدئاملا ۰۷۲

 .(۷) مقرب هجيرخت يتأيس (۷)



 سو 1
 رکذ هل سیلو هرتابکلا ربکآ نم روزلا لوق نأ -مالسلاو ةالصلا هیلع- نيف

 ."”[قوقعلا كلذكو] ؛تاقبوملا عبسلا يف
3 
3 

 ىلوألا ةريبكلاف

 -ىلاعت- هللاب كرشلا

 وأ ءرشب وأ رجح نم هّريغ هعم دبعتو "[كقلخ وهو] اذن هلل لعجت نأ رهو

 .كلذ ريغو “اكلم وآ] «مجن وآ «ينج وأ «خيش وأ «يبن وأ «رمق وأ سمش

 َكِلَذ َنوُداَم ُرِفْغَيَو هب لری نأ ریال هللا نإ :-یلاعت- هللا لاق

 اش نم
 ةنجْلا يلع هللا مرح دَقَف هللا ارش نت :*[-یلاعت-] لاقو

 .۳4زانلا ُهاَوَأَمَو

 .ةريثك كلذ يف تایالاو " «6میظع ٌمْلُظَل را إل :[-یلاعت-] لاقو

 ءاعطق رانلا باحصأ نم وهف ًاكرشم تام مث [-یلاعت-] هللاب كرشأ نمف

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 .(ب) نم طقس نيتفرقعملا نيب ام (۳)

 ۰1۸ :ءاسنلا (ع)

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۵)

 ۰۷۲ :ةدئاملا ()

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۷)

 دیحوتلا نأ :اهموهنم نمو .ملظلا مظعأ كرشلا نأ :ةيآلا قوطنم نم دافتسيو .۱۳ :نامقل (۸)

 هب ربتعاو «لّمأتلا نح لصألا اذه لمأتف «رئابكلا ربکآ وهف دوصقملا اذهل ةافانم دشآ ناك امف «لدعلا لدعأ

 .-ىلاعت هللا ءاش نإ- زفت ؛هرخآ يف اهانرکذ يذلا ليصافتلا



 4٩۱ سس و س

 سوا ساس
 .بّذُع نإو نجلا ' "باحصأ نم وهف ًانمؤم تامو «هللاب نمآ دم نأ امك

 .ثيدحلا «...هللاب ُكارشإلا ؟رئابكلا ربكأب مكتب الآ» لك يبنلا لاقو -ه

 .لرشلا اهنم ركذف " ”7(...تاقبوملا ا اوبنتجا» :لاقو -5

(O0 atê TC i ait )حیحص [ثیدح] ""«هولتقاف هنید لّدَب نم» :ع لاقو -۷ 0 )0". 

 .«باحصأا :ةیشاحلا يفو «یلهآ :(ب) يف ۱(

 مقر ۲۸۱ /0) (روزلا ةداهش يف لبق ام باب) تاداهشلا باتک يف يراخبلا هجرخآ (۲)

 ر- ةرکب يبأ نع (۸۷ مقر )٩۱/۱ (اهربکاو رثابکلا نایب باب) نامیالا باتک يف ملسمو ۶

 هلارشالا :لاق هللا لوسر اي ىلب :اولاق ؟(اثالث) رئابكلا ربکاب مکتبنآ الآ» الب يبنلا لاق :لاق منع هللا

 :انلق یتح ءاهرّركي لاز امف :لاق ,روزلا لوقو الآ :لاقف «-اثكتم ناكو سلجو- نيدلاولا قوقعو «هللاب

 .!تکس هتبل

 .هذه انترشن يف (يناثلا قحلملا) وهو 0 مقر) «يجيدربلا ءزج» :رظناو

 مال َلاَوْمأ وَ َنيِّلا نإ :-ىلاعت- هللا لوق باب) اياصولا باتك يف يراخبلا هجرخأ ()
 ناسیالا باتک يف ملسمو ۲۷۲۱ مقر ۳۹۳ /0) (4آریس نصرت مهنوطب يف نوا ام امْلُظ

 اوبتجا» :لاق ی يبنلا نع «-هنع هللا يضر- ةربره يبأ نع ۸٩( مقر ٩۲ /۱) (اهربكأو رثابکلا باب)

 الإ هللا مرح يتلا سفنلا لتقو رحسلاو «هللاب كرشلا» :لاق ؟نه امو !هللا لوسر اي :اولاق ««تاقبوملا عبسلا

 .«تالفاغلا تانمؤملا تانصحملا فذقو .فحزلا موي يلوتلاو «ميتبلا لام لکاو ءابرلا لكأو «قحلاب

 .(يناثلا قحلملا) (1 مقر) «يجيدربلا ءزج» :رظناو

 .هريغو (۳۰۱۷ مقر ۱۹۹ /۷) (هللا باذعب بلعب ال باب) داهجلا باتك يف يراخبلا هاور (4)

 .() نم طقس نيتفرقعملا نيب ام (۵)

 هللا نود نم ذختي نأ وهو ؛هنم ةبوتلاب الإ هللا هرفغي ال ربكألاف رغصأو ربكأ :ناعون كرشلا (5)

 هانع يذلا وهو ؛نیملاعلا برب نيكرشُملا ةيوست نّمضن يذلا كرشلا وهو «هللا بحي امك هبحي أذ
 .انه فلصملا

 ةشلاثلا ةريبكلا) :لشم ؛اهنم ًاضعب رکذلاب فنصملا صح «ةديدع روص هلف رغصألا امأو

 .(ءایرلا :نوثالثلاو

 -(ردقلاب بذكملا :نوثالثلاو ةعباسلا ةريبكلا) :لشم ؛ربكألا رفكلا نم ًاعاونأ صخو



 نم :نوسمخلاو ةسماخلا ةريبكلا)و «(مجنملاو نهاكلا قيدصت :نرعبرآلاو ةيداحلا ةريبكلا)و-

 .(-ىلاعت- هللا ريغل حبذ

 روص نایب يف (۳ ۳44-6۷ /۱) «نيكلاسلا جرادم# هباتك يف -هللا همحر- ميقلا نبا مامإلا بهسآو

 ًاهروص ةفرعملو «(ةريبكلا) هذه نم ريذحتلا باب نم هتيمهأل ؛هلوط ىلع همالك قوسأو «هيعوتب (كرشلا)

 :همالك صن اذهو «سانلا ضعب ىلع ىفخت دق يتلا

 :لجرلل لجرلا لوقو هللا ريغب فِلَحلاو «قلخلل عنصتلاو ؛ءايرلا ريسيكف :رغصألا كرشلا امآو»

 لکوتم انأ» :و «تنأو هللا الإ يل اما :و «كيو هللاب انآ» :و ««كنمو هللا نم اذهل :و ؛«تكشو هللا ءاش ام

 .هدصقمو هلئاق بسحب هریک ًاكرش اذه نوكي دقو ««اذكو اذك نكي مل تنأ الولد :و «كيلعو هللا ىلع

 .(هدحو هللا ءاش ام :لق ؟ادن هلل ينتلعجأ» :«تئشو هللا ءاش ام» :هل لاق لجرل لاق هنأ هلي يبنلا نع حصو
 .ظافلألا نم هريغ نم فخأ ظفللا اذهو

 مه :بجعلاو هل دوجسملاو دجاسلا نم كرش هنإف ؛خیشال ديرملا دوجس :كرشلا عاونأ نمو

 هومتيمس ولو :ءالؤهل لاقيف ءاعضاوتو امارتحا خيشلا مادق سأرلا عضو وه امنإو دوجس اذه سیل :نولوقي

 «مجنللو ,سمشللو منصلل دوجسلا كلذكو .هل دجسي نمل سأرلا عضو :دوجسلا ةقيقحق «هومتيمس ام

 .همادق سأرلا عضو هلك ءرجحللو

 هلوق رسف هبو تغللا يف دوجس اذهو «ةاقالملا دنع ضعبل مهضعب نيممعتملا عوكر :هعاونأ نمو

 ىلع ةهبجلاب لوخدلا نكمي الف الإو ءَنِنَحْنُم :يا ۱۲۸ :ةرقبلا] (ًادّجُس بالا اول :-ىلاعت-

 .حيرلا اهتلامأ اذإ :راجشألا تدجس :برعلا لوق هنمو «ضرألا

 كسلا يف الإ سأرلا قلحب بی الو «هللا ريغل دعت هنإف ؛خيشلل سارلا قلح :هعاونأ نمو

 .ةصاخ هلل

 ؛مايصلاو «ةالصلاك ؛هلل الإ نوكت ال ةبوتلا ناف «ميظع كرش اهنإف خیشلل ةبوتلا :هعاونآ نمو

 .هللا قح صلاخ يهف «كسنلاو جحلاو

 .مايصلاو دوجسلاك ؛هلل الإ يغبنت ال ةدابع ةبوتلاف

 ريغب فلح نما ناك اذإف هللا ريغب فلحلا نم مظعأ وهو كرش هنإف ؛هللا ريغل رذنلا :هعاونأ نمو

 ؟هللا ريغل رذن نمب فيكف ؛«كرشأ دقف هللا

 .عوضخلاو ةبانإلاو هللا ريغل لمعلاو «هللا ريغ ىلع لكوتلاو «هللا ريغ نم فوخلا :هعاونأ نمو

 هدمح نع كلذب ةينغلاو ءىطعأ ام ىلع هريغ دمحو هریغ دنع نم قزرلا ءاغتباو هللا ريغل لذلاو

 نوکی نأ داقتعاو ريغ ىلإ همعن ةفاضإو ردقلا هب رْجُي ملو ؛همسقي مل ام ىلع طخسلاو مذلاو :-هناحبس-

 = .هؤاشي ال ام نوكلا يف



 .مهيلإ هجوتلاو مهب ةثاغتسالاو ؛یتوملا نم جئاوحلا بلط :هعاونأ نمو =

 ًالضف ءًاعفت الو ارض هسفنل كلامي ال وهو لمع عطقنا دق تيملا ناف لاعلا كرش لصأ اذهو

 عوفشملاو عفاشلاب هلهج نم اذهو ؛اهيف هللا ىلإ هل عفشي نآ هلأس وأ هتجاح ءاضق هلأسو «هب ثاغتسا نمع

 ببسلا امنإو هنذإل اببس هلاؤسو هتثاغتسا لعجي مل هللاو «هنذإب الإ هللا دنع هل عفشي نأ ردقي ال هنإف هدنع هل

 عمي امب ةجاح يف ناعتسا نم ةلزنمب وهو «نذإلا عنمی ببسب كرشملا اذه ءاجف هليحوتلا لامك :هنفال

 اناصوأ امك هل رفغتسيو «هيلع مځرتیو هل وعدي نم ىلإ جاتحم تيملاو كرشم لک ةلاح هذهو ءاهلوصح

 ءاذه نوكرشملا سکیف ةرفغملاو ةيفاعلا مهل لأسنو «مهيلع محرتن نأ «نيملسملا روبق انرز اذإ ىب ينلا
 اهدصق اومسو «دبعُت ًاناثوأ مهروبق اولعجو مهب ةثاغتسالاو «جئارحلا ءاضقتساو ؛ةدابعلا ةرايز مهورازو

 لهأ ةاداعمو «هنيد رييغتو ءقحلا دوبعملاب كرشلا نيب ب اوعمجف «سارلا قلحو ةفقولا اهدنع اوذختاو ءاجح

 مل نيذلا هل نيدحوملا- هءايلوأو كرشلاب قلاخلا اوصقنت مهو ؛تاومألل صقنتلا ىلإ هلهأ ةبسنو .ديحوتلا

 مهنم نوضار مهنآ اونظ ذإ ءصقتنتلا ةياغ هب اوكرشأ نم اوصقنتو ؛مهتاداعمو مهبيعو مهملب -ائيش هب اوكرشي
 امو «ناكمو نامز لك يف ديحوتلاو لسرلا هادعأ مه ءالؤهو هيلع مهنولاوب مهنأو ب مهورما مهنأو ءاذهب

 . مانصألا جن نأ يبو ينباو :لوقي ثيح -مالسلا هيلع- ميهاربإ هليلخ رد هللو !مهل ني ريييجتسملا رثكأ

 ۳۵-۳۱ ی

 برقتو «هللا يف نیکرشملا یداعو «هلل هدیحو درج نم الإ ربكألا كرشلا اذه كّرَش نم اجن امو

 هلل هلذو «هلل «ءاجرو «هلل هفوخو «هلل هبح درجف هدوبعمو ههلاو هی هدحو للا ذختاو هللا ىلإ مهتقمب
 ًابلطتم «هرمأل ًاعبتم هلل هدصق صلخأو «هللبهّیاغتماو هللا ىلإ هءاجتلاو «هللاب هتتاعتساو «هللا ىلع هلکوتو

 .هللا عمو «هللابو لل وهف هلل لمع لمع اذإو «هللاب ناعتسا ناعتسا اذإو «هللا لأس لاس اذإ :هناضرمل

 .هللا الإ اهيصحي ال «ةريثك عاونأ كرشلاو

 يفو هيف باتك عضوب دعاسي نأ هللا لعلو «عاستا مظعا مالكلا مال هعاونأ ركذن انبهذ ولو

 .هب عفدني امو هترضمو «هيدابمو «هبابسأو «هماسقآ

 تکله ناذللا ناءادلا امهو- [تافصلاو ءامسألا ليطعت :يأ] ليطعتلا نمو هنم اجن اذإ دبعلا نإف

 همالك ىهتنا «نيكلاهلا ىلع یسآ الو كله نم ليبسبف امهب كله ناو ءامهنم رسيأ امهدعب امف -ممألا امهب

 يف ةياغ سيفن مالك (يزوجلا نبا راد .ط - 147-7١7 ص) «ءاودلاو ءادلا» يف هلو .-ىلاعت هللا همحر-

 !لمأتب هرظنا تاضیا- (كرشلا)

 .ةمدقملا يف هانررق ام ىلع انب ءرئابكلا نم هروص عيمجب رغصألا كرشلاو :ةديبع وبأ لاق

 یلعا ريرحت ناو :ةّلملا نم جرخم رفك لاوقألاو لامعألا نم نإ :ددصلا اذهب هركذ يغبني اًممو

 -ىواتف ظفح نم رثكي نأ كلذل لصحملا قيرطلا لب هاذج ريسع# رفكلا بتر ىندأ نم رئابكلا بتر



 لا ۹

 ةيناثلا ةريبكلا
 دنلا لتق

 اهن ًادِلاَخ منهج هاو ادعم ان لقي نو :-ىلاعت- هللا لاق

 .6امیظع ًاباَذَع هل هغاو ُهَنَعَلو هلع هللا بیضغو

 يلا سلا ولقي الو رخآ اهل هللا مَم نوُعْدَي ال نیو : -یلاعت- لاقو

 مري باذعلا هل ف فعاَضب . ام قلي كلذ لعب نو نو الو قحاب الإ هل مرح

 . نتمأو بات نم ال نهم هيف دلو ةَمايقْلا

 لشف اماکن ضرآلا يف واسف وأ سفت رب افت لق نمل :-یلاعت- لاقو
 "اعم سانلا

 تلف بنذ یاب . تلمس ٌةَدوُمْومْلا الو :-یلاعت- لاقو

 يتلا سفللا لتق رکذف ««...تاقبوملا عبسلا اوبنتجا» :لكو يبنلا لاقو -۸

 ام سنج نم وأ رفكلاب هيف اوتفأ ام سنج نم وه له :هل عقو ام رظنيو «كلذ يف ءاملعلا نم مهب ىدتقملا-

 تصقو وأ ءرمألا هيلع لكشأ ناف ؛هسنج وه امب ركفلا ةدوجو رظنلا ناعمإ دعب هقحلیف ؟رفكلا مدعب هيف اوتفأ

 يتغي الو هيلع فقوتلا بجو «هروصقل كلذ يف رظنلا ةيلهأ هل نكت مل وأ «نيفلتخم نيلصأ نيب ةهباشملا

 فرع نم دنع تارذعتملا نم يهف ىنعملا اذهل ةعماج ةعئام ةرابع امآ ؛بابلا اذهل طباضلا وه اذهف «ءىشب

 هلاق .؟عضوملا اذه روغ
 /8) «قورفلا» يف يفارقلا

 السلا .ط - ۵

 ناميإلا داضت ال يتلا «لاعفألاو لاوقألا نم ةلكشملا روصلا ضعب فييكت يف فالخلا :ةديبع وبأ لاق

 هّبتف (ءاجرإ) وأ (لالض) وأ (رفک) :لاقي الو «(ملظ) وأ (لدع) :هيف لاقي «لوصألا ماكحإ دعب هجو لك نم

 !نيلفاغلا نم نكت الو

 ۰۹۳ :ءاسنلا (۱)

 .() ةخسن يف (نمآو) ةملك درت ملو ۸-۰۷۱ :ناقرفلا (۲)

 ۰۳۲ :ةدئاملا (۳)

 .۸-۹ :ریوکتلا (4)

 .حیحص وهو (7) مقرب ةجيرخت یضم (0)



 ۹0 لا

 .هللا مرح

 ْنأ» :لاق -؟مظعأ بنذلا يأ :لئس دقو -مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو -9

 «كعم مطب نأ ةيشخ كدلو َلتقت نأ :لاق ؟يآ مث :لاق .تلقلخ وهو اد هلل لعجت

 ."”«كراج ةليلح ينارت نأ :لاق ؟يأ مث :ليق

 اي :ليق لا يف لوتقملاو ُتاقلاف امهیفیسب ناملسملا ىقتلا اذإ :كك لاقو -۰

 .۲«هبحاص لتق ىلع ًاصيرح ناك هنإ :لاق !؟لوتقملا لاب امف !لتاقلا اذه !هللا لوسر

 مارح مدب نتي مل ام هنید نم ٍةَحْنف يف ءرملا لای ال١ :”![ه] لاقو ١-

 «َنوُمَلعَت مشاو دان هل لجن الفل :-ىلاعت- هلوق باب) ريسفتلا باتك يف يراخبلا هاور (۱)

 (۸ مقر 60 /۱) (بونذلا حبقأ كرشلا نوک نايب باب) ناميإلا باتك يف ملسمو 88۷۷ مقر 17/8)

 .دوعسم نب هللادبع ثيدح نم

 .(يناثلا قحلملا) (۱ مقر) رئابكلا يف «يجيدربلا ءزج» :رظناو

 (ه4انهنی اوُحِلْصَأَف اوفا نییوملا نم ناتفاط ڻٳو» :باب) نامیالا باتک يف يراخبلا هاور (۲)

 (امهیفیسب ناملسملا هجاوت اذإ باب) ةعاسلا طارشآو نتفلا باتك يف ملسمو (۳۱ مقر ۸۵-۸6/۱)

 .-هلع هللا يضر- ةركب يبأ ثیدح نم (۲۸۸۸ مقر ۲۲۱-۲ )

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۳)

 ىف ظسیلختلا باب) تایدلا باتک يف هجام نباو ۱۵۲ ۱٤۸ /0) «دنسملا» يف دمحآ هجرحآ (4)

 رماع نب ةبقع ثیدح نم (۳۵۱ /4) (كردتسملا# يف مکاحلاو ۲۹۱۸ مقر ۸۷۳ /۲) (ًاملظ ملسم لتق
 .-هنع هللا يضر-

 .يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححصو

 مسلو# :(۳۱۱/۷) (فارشألا ةفحت» يف يزملا لاق .ذئاع نب نمحرلادبع :ةبقع نع هاور :تلق

 .«ىمسم ريغ لجر امهنييو منم عمسي

 بیذهت» يف يزملا راشأ هيلإو ۱۳۷۸ مقر /5) «ليدعتلاو حرجلا» يف متاح يبأ ةلوقم هذهو

 ؛عامسسلا دعبتسي ال نسيلجرلا لاوحأل عبتتملاو .«لجر امهنيب :لیقرف :لاقف ۱۹۹/۱۷) «لامكلا

 (يقيقحتب - ۱۹۷4 مقر ۳۹۲/۱) (هناقبط» يف ملسم هلعجو دلوملا ميدق يدزألا ذئاع نب نمحرلادبعف

 -نيفص دهشو «ماشلا لزن ةبقعو كي يبنلا ةايح يف دلوو «(ماشلا لهأ نم نيعباتلا نم ىلوألا ةقبطلا) نم



 زا جاوا 3
 * و

 باقر مکضعب برضپ ؛ارافک يدعب اوعجرت ال» :"1[خ6] لاقو -۲

 لتقل» :لاق ی يبنلا نأ هیبآ نع قدیرب نبا نع «رجاهم نب ريشب لاقو -۳

 . ”«ايندلا لاوز نم هللا دنع مظعأ نمؤم

 .عامّسسلا حجارلاف (ه0۸) ةنس يفوت ذإ ءةيواعم ةفالخ رخاوأ ىلإ ًايح يقبو هل ىلوتو «ةيواعم عم-

 ذئاع نب نمحرلادبع ناك نإ حیحص دانسإ اذه» :(1148 ق) «ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلا لاقو

 .«ةلسرم هنع هتياور نإ :ليق دقو ءرماع نب ةبقع نم عمس

 .مارح ًامد بصي مل ام ...ءرملا لازي الا :يتآلا اميس الو بابلا ثيداحأ هل دهشیو

 مّدلا ةوادن هلن هنأك «يش هنم هلنی ملو ءائيش هنم بصي مل :يا 4«مارح مدب دنت مل اما ىنعمو
 .(۳۸/۵) «ةياهنلا» يف اذک هللبو

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۱)

 يف ملسو ۱۲۱ مقر ۲۱۷ /۱) (ءاملعلل تاصنالا باب) ملعلا باتک يف يراخبلا هاور (۲)

 نب ریرج ثسیدح نم (1۵ مقر) (...ارافک يدعب اوعجرت ال :ِِللَي يبنلا لوق ینعم نایب باب) نامیالا باتک

 .-هنع هللا يضر- هللادبع

 ثيدحلا اذهو ...سانلا نيب ىضقي ام لوأ» :يتالا ثیدحلا دعب () ةخسن يف ثیدحلا اذه (۳)

 «بيغرتلا» يف يميتلا ةنسلا مارقو ۸ 6و ۸۳ /۷) (مدلا میظعت باب) مدلا میرحت باتک يف يئاسنلا هجرخآ

 )٤/ ٠٤١ «بعشلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (504 /۲) «لماکلا» يف يدع نباو 6۲۲۹۷ مقر )۱/ ٩4۲

 ثيدح نم (۳۹۰ ص) «ةنسحلا دصاقملا» يف امك «!ةراتخملا» يف يسدقملا ءایضلاو 60۳6۲ مقر

 .ةدیرپ

 هجام نبا دنع «بزاع نب ءاربلا ثيدح نم -(۷۲ )٤/ «بیغرتلاد يف امك- نسح هدانسإ دهاش هلو

 دنع :ورمع نب هللادبع ثيدح نم رخآو 40۳60 ۵۳6۶ ۰0۳1۳ مقر) «بعشلا» يف يتهيلاو (۲۱۹)

 «للعلا» يف متاح يبآ نباو ۳۹۲) ؛ريبكلا هللع» يفو (۱۳۹۵) يذمرتلاو ۷۲-۷۷ ۷ يئاسلا

 يف يقهييلاو (۲۷۰ /۷) «ةيلحلا» يف ميعن يبأو ۱۱-۱۲ ص) «تايدلا» يف مصاع يبأ نباو ۲۷۷۵)

 حجرو ءاقوقومو اعوفرم (۲۹۷ ۰۲۹1 /0) ؛دادغب خيرات" يف بیطخلاو 4۲۳ ۰۲۲ /۸) «یربکلا نتسلا»

 لالحلا» يف يواضرقلا مث .يوانملا هيف هدلق ءاطخ وهو :«ملس» ىلإ يرذنملا هازعو فوقوملا يذمرتلا
 ركذ :يأ- ددرت الب ةمحقم ةظفللا هذه ١١(: 517 /0) «ةرسيتملا ءالمإلا ةلاجع» يف يجانلا لاق !«مارحلاو

 -نم ههابشأو اذه لب الك !؟هيف وه نيأو فالح الب «ملسم» يف ثيدحلا سيلف ءاهفذح نيعتيو تاملسم»



 0 زاها

 مل ام هنید نم ةحسف يف ءرملا لازيال» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو -۶

 .يراخبلا طفل )ءامارح امد بصي

 ."”«ءامدلا يف سالا نيب ىضقُي ام لر :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو -۵

 لوسر لاق :لاق " ورمع نب هللادبع نع يا نع «"”سارف لاقو -

 *«...نیللاولا قوقعو «سفنلا لتقو «هللاب ُكلارشإلا :رثابکلا ٌربكأ» :ِلي هللا

 نع كلام نب ةبقع انأبن صاع نب رصن انأبن لاله نب ديمح ©"لاقو "۷

 «مارملا ةياغ» يف ينابلألا انخیش هقفاوو ««-ىلاعت- هلل قلطملا لامکلاو یکفلا لوهذ نم وأ .ملقلا نایفط-

 ورمع نب هللادبعو ةديرب ثیدح ىلع مکحو (۳۹/۲) «بیهرتلاو بیغرتلا حیحصاو (4۳۷ مقر)

 .ةحصلاب

 يف ريثألا نبا الو 4۸۸۸۷ ۰۸۱۰۵ مقر 775 ۰۲۷۹ /5) (ةفحتلا» يف يزملا :«ملسملال هزعي ملو

 ۰6۳۲۱ /4) «ةيلرلا بصن» :رظناو .(۷۷۲۰ مقر ۲۰۸/۱۰) «لوصألا عماج»

 هوا دم انوُم لقب نمو :-یلاعت- هللا لوق باب) تایدلا باتک يف يراخبلا هاور (۱)
 .-امهنع هللا يضرس رمع نبا ثيدح نم (1877 مقر ۱۸۷ /۱۲) ( منهج

 ۱۸۷ /۱۲) (4...ًانمؤم لتقي نمو# :-یلاعت- هللا لوق باب) تایدلا باتک يف يراخبلا هاور (۲)

 نم (۱۱۷۸ مقر ۶ /۲) (ةرخآلا يف ءامدلاب ةازاجملا باب) ةماسقلا باتک يف ملسمو ۸4 مقر

 .-هنع هللا یضر- دوعسم نب هللادع ثيدح

 .«دنسملا» عوبطم يف امل قفاوم هانتبثأ امو «سراف :(آ) يف (۳)

 .اطخ وهو ء(ورمع) :نم الدب «(رمع) :(ب) يف )٤(

 نم (17172 مقر 900 )١١/ (سومغلا نيميلا باب) روذنلاو ناميألا باتك يف يراخبلا هاور (8)

 رئابكلا يف «هئزجا» يف يجيدربلا دنع قيرطلا هذهو ««سومغلا نيميلاوا :هتمتتو .ورمع نب هللادبع ثيدح

 اذه انباتكب (يناثلا قحلملا وهو) 44 مقر)

 ءانث :(ب) يف (0)

 وبأو باطخلا نب رمع :مهنم ؛ةباحصلا نم ةعامج نع ىور «يرصبلا يثيللا مصاع نب رصن (۷)

 .يميتلا درونسملاو «يثيللا ةيواعم وبأو «لفون نب ةورفو «ةركب

 = .ةعامجو رْيَدُح نب نارمعو «ةداتقو لاله نب ديمح هنع ىور



 ایفا ۹۸

 ی تو اب ی وات

 مدا نب ةت سفن ني لوألا مدآ نبا ىلع ناك الإ ام م امد :هكلكَك ىبنلا لاقو -۸

 i نم را هلال ؛اهي نم لک

 .ناّبح نباو يلاسنلا هقثو =

 .هجام نباو «يئاسنلاو دواد وبأو ءملسمو ؛؟نیدیلا عفراا ءزج يف يراخبلا هل جرخأ

 «(۱۰۱ ص ٤ج ٣ق «رییکلا خيراتلا»و 4۳۸۱ )٠١/ «بينهتلا بيذهتل :يف هتمجرت رظنا

 .(٦٠۲و ۲۰۱6 ص) !ةفیلخ تاقبطاو

 ةسسؤم .ط - ۱۵۵/۳۷و ۲۲۱ ۱۲۰ /۲۸) هيف اذكو مصاع نب رشب :ادنسملا» عوبطم يف عقوو

 .(۲۷/۱۱) «ةرهملا فاحتإلو ۳۸۱ )٤/ «دنسملا فارطأ»و ء(ةلاسرلا

 يف يراخبلا لاق امك «لاله نب دیمخ هنعو ؛كلام نب ةبقع نع يوري أاضیا- يثيل وهو :تلق
 1 .(۷۷ ص اج ۲ن) «ريبكلا خيراتلا»

 لسم طرش ىلع ثيدحلا نأ فّصملا ركذو ءارشب» ل جّرخي مل ًاملسم نال ؛ارصنا :حيحصلاو

 .ارشبل اهضعب يفو «ثيدحلا جيرخت رداصم ضعب يف ارصن» عقوو !!هبنتف

 ننسلاا يف يئاسنلاو ۲۷۸-۳۷۹ /۱۲و ۱۲/۱۰) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ ()

 ۱۰ /8) هدنسل» يف دمحأو ۳۶۳ /۷) «فارشألا ةفحت» يف امكو «(ريسلا باتک) (۸۵۹۳) «یربکلا

 «يناشملاو داحآلا» يف مصاع يبآ نباو :(؟1/4 /۲) !ةباحصلا مجعم» يف عناق ناو ۸ /هو

 («ناسحالا» - ۵۹۷۲) نابح نباو 66857 9) ادنسملا» يف ىلعي وبأو .(4۲ ص) «تایدلااو (44۲)

 دسأ» يف ريشألا نباو (۲۷۳) «قرتفملاو قفتملا» يف بیطخلاو ۹۸۰ مقر/۱۷) «ريبكلا» يف يناربطلاو

 .هب ءمصاع نب رشب قيرط نم (۲۲۰/۲۰-۲۲۱) «لامكلا بيذهت» يف يزملاو «(24/4) ؛ةباغلا

 :(۲۰۹/۳) «راثآلا يناعم حرشا يف يواحطلاو «(4 4۸-۹ /۷) «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخأو

 ننسلا» يف يقهيبلاو «(1//18-209) «كردتسملا» يف مكاحلاو ۳6۵ /۱) «خیراتلاو ةفرعملا» يف يوسفلاو

 هقفاوو «ملسم طرش ىلع حیحص) :مکاحلا لاقو «مصاع نب رصن قیرط نم (۱۱۹/۹و ۲۲/۸) «یربکلا

 نسح وهف الاو «يئاسنلا هقثو يذلا وه مصاع نب رشب ناك نإ حیحص دانسإلا :ةديبع وبأ لاق

 ۳۳۳۵ مقر "74 /7) (هتیرذو مدآ قلخ باب) ءايبنألا ثيداحأ باتک يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 -ثيدح نم (173/ مقر ۱۳۰۳-٠۳۰٤ /5) (لتقلا نس نم مث نایب باب) ةماسقلا باتك يف ملسمو



 ۹۹ زال

 هجر ولا تا نم :لاق يا نع ورمع نبا نعو -
 .يئاسنلاو يراخبلا هجرخأ “ماع َنيعبرأ ةريسم نم "جوب اهحير هو ةنجلا

 فن لتق نم ال» :لاق كي يبنلا نع - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نعو 8

 ناو «ةنجلا ةحار مری الو هللا َةّمذ “ رفح دقق هلوسر و هل اهل اعم

 .يذمرتلا هححص ° ارح شا در اهب

 .-هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع-

 .(۳۱۵ مقر) ثيدح ىلع قيلعتلا يف اهانعم رظناو ««ًادهاجم» :() يف (۱)

 .ءيشلا ةحئار دجو اذإ :حيرُي حارأو ؛حاري حارو «حيرب حار :لاقي (۲)

 .ادج ويلا :() يف (۳)

 ۲۹۹/۷) (مرج ريغب ًادهاعم لتق نم مثإ باب) ةعداوملاو ةيزجلا باتك يف يراخبلا هجرخا (4)

 هر ا O املا مقر

 يف مصاع يبأ نباو ((187/5) «دنسملا» يف دمحأو ,27 مقر) (ادهاعم لتق نم باب) تايدلا

 مقر) «ىقتنملا» يف دوراجلا نباو ۱۲-۱۲۷ /۲) «كردتسملا» ىف يف مكاحلاو .(۱۵۷ ص) «تايدلا»

 يف ءاجو .ورمع نب هللادبع ثیدح نم مهلك ؛(۲۰۵/۹) «یربکلا ننسلا» يف يقهيلاو ۶6

 ىلع خسنلا تقفتا» :(۲۷۰ /1) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق ءاطح وهو «(رمع نبأ) :نيتطوطخملا نيتخسنلا

 «يرسرفلا نع يناجرجلا نع يليصألا هاور ام الإ ؛صاعلا نب ورمع نب هللادبع دنسم نم ثيدحلا ّنأ

 -ىهتنا «ينايجلا هيلع هن فیحصت وهو ءواو ريغب «نيعلا مضب ذب (رمُع نب هللادبع» :لاقف

 .(14۳/۲) «لمهملا دييقت» هباتک يف ينايجلا مالک رظنا :تلق

 .رقخآ :(0) يف (0)

 )٩( مقر ۲۰ /8) داعم اسفن لثقي نميف ءاج ام باب) تايدلا باتک يف يذمرتلا هجرخأ ۸6۱4۲۳
 ادنسملا» يف ىلعي وبآو ۲۸۷ مقر ۸41 /۲) (ادهاعم لتق نم باب) تایدلا باتک يف هجام نباو

 ) ۳۳۰/۱۱نیااث : :ناميلس نب يدعم قيرط نم (۱۲۷/۲) «لردتسملا» يف مکاحلاو 1607 مقر

 مقر رظناو !«نيعبرأ» :سیلو ؛افيرخ نيعبس» :هظفلو ؛نسح هدانساو .هب «ةريره يبأ نع هيأ نع «نالجع

  ۶۵.هرخآ ىلع قیلعتلاو

 يبأ نع هجو ريغ نم ّيوُر دقو ؛حیحص نسح ثیدح ةريره يبأ ثيدحا :هبقع يذمرتلا لاقو

 . اب يبنلا نع ةريره



 ىلع ناعأ نما :لاق ی يبنلا نع تهنع هللا يضر- ةريره يبأ نعو -۱

 هاور هللا ةمحر نم سیا :هینیع نسب بوتکم هللا يقل ةملك رطشب نموم لتق

 .لاقم هدانسإ یفو جام نباو دمحآ مامالا

 هللا یسع بنذ لک» :لوقي اب هللا لوسر تعمس :*۳[لاق] ةيواعم نعو -۲
 .۳۳يلاسنلا هجرحآ «ًادّمعتم انمؤم لتقی لجرلا وأ ارفاک تومي لجرلا الإ هرفغی نأ

 ,(۲3۲۰ مقر ۸۷4 /۷) (ًملظ ملسم لتق يف ظيلغتلا باب) تایدلا باتک يف هجام نبا هجرخآ (۱)
 ىف یملیدلاو ۳۸۱ /4) «ریبکلا ءافعضلا» يف يليقعلاو ؛(۲۷۱۵ /۷) «ءاتعضلا يف لماکلا» يف يدع نباو

 ۵۳47 مقر) «بعشلا»و ۲ /۸) «یربکلا ننسلا يف يقهييلاو ۰۵۸۲۲ مقر ۵۸۲ /۳) ؛سودرفلا»

 KAY مقر) «ريدقلا ضيفا يف يوانملا دمحأل هبسنو 1١7(( /۳) «تاعوضوملا» يف يزوجلا نباو
 .(«دنسملالا عوبطم يف سيل وهو

 ؟ثيدحلا اذه نع متاح وبأ لئس» :ثيدحلا اذه دروأ نأ دعب (4۳۵ /4) «نازيملا» يف يبهذلا لاق
 دايز يبأ نب ديزي» ةمجرت يف رخآ اتیدحو ثيدحلا اذه دروأ نأ دعب يدع نبا لاقو .«عوضوم لطاب :لاقف

 :(۲۷۱۵ /۷) «یماشلا

 ديزي نع امهیوریو «امهدیناساب يرهزلا نع يماشلا دايز يبأ نب ديزي امهيوري ناثیدحلا ناذهر»

 .«نيظوفحمب اسيل ًاعيمجو «يرازفلا ناورم

 .«حیحصب ثيلحلا اذه سپل» :ثيدحلا اذه يف دمحأ لاقو

 مقر) «تاعوضوملا ةركذتاو (۱۰۲ /۲) «ةعونصملا ئلآللا»و (۳۲) !تاعوضوملا» :رظنا
 .هعضرب ال هفعضب يضقت دهاوش هل دروأو .«فيعضا :هيفو (۵۰۳) «ةفیعضلا ةلسلسلااو ۰

 .(ب) نم طقس (۲)

 ين يناربطلاو 6٩٩ /4) (دنسملا» يف دمحأو ۸۱ /۷) «یبتجملا» يف يئاسنلا هجرخأ (۳)

 «كردتسملا» يف مکاحلاو (۱۸۹۲) ؟نييماشلا دنسم» يفو (۸۵۸ ۵۵۷ ۸۵۱ مقر /۹) اریبکل»

 ,ةيواعم ثيدح نم (۱۳۶ /۳) «لامکلا بیذهت» يف يزملاو .-يبهذلا هقفاوو هححصو- ۲۱)
 .نسح هدانساو

 .ا-یضو نسح هدانسٍ» :(۳۲۵/۶) «ةیارلا بصن» يف يعليزلا لاقو

 (۳۵۱/4) ؛كردتسملا» يف مکاحلاو ۰ مقر) نابح نباو ۰ مقر) دواد وبآ هجرخأو

 -«ءابلوألا ةيلح» يف ميعن وبأو (۲۱/۸) «یربکلا نئسلا» يف يقهيبلو -ييهذلا هقفاور هححصو-



 5 ايلا --

 ةثلاثلا ةريبكلا
0 

 رحسلا

 اوُرَفَك نيطايشلا نکلو#» :-ىلاعت- هللا لاق ءرفكي نأ ّدب ال رحاسلا نال

 ناسنالا هميلعت يف ضرغ "[نوعلملا] ناطيشلل امو «"”«َرْحّنملا سالا نوُمْلعُ

 .ءادردلا يبأ ثيدح نم (۲۸ ص) «تايدلا» يف مصاع يبآ نباو ۱۵۳(۰ /0)-

 «تماصلا نب ةدايع ثيدح نم )١947/19( «دئاوزلا عمجما يف امكو (۳۳۲۵) رازبلا هجرخأو

 .هريغل حيحص ثيدحلاو .«تاقث هلاجرد :يمشيهلا لاقو

 .لجرلا بنذ الإ :يأ ؛«لجرلا الا :هلوقو

 «هقفاري امب لوقي سابع نسبا ناكو ءنآرقلا رهاظل قفاوم ثيدحلا رهاظ «لتقی لجرلا وأ :هلوقو
 نَمِل كلذ نو اَمُرِفْعَيم وب كرش نأ رفعي ال هلا نإ» :-یلاعت- هلوقل ؛ظیلفتلا یلع ررهمجلا هلمحو
 ٤۸[. :ءاسنلا] ءاي

 :لاوقألا درس دعب لاقو ء(۲۲۲-۲۲۳ ص) «ءاودلاو ءادلا» يف ميقلا نبا مامإلا لصفو

 اذإف «يلولل قحو «لوتقملل قحو هلل قح :قوقح ةثالث هب قّلعتي لتقلا نأ :ةلأسملا يف قیقحتلاو»
 هللا قح طقس هاحوصن ةبوتو هللا نم ًافوخو «لعف ام ىلع ًامدن يلولا ىلإ ًارايتخاو ًاعوط هسفن لتاقلا مّلس

 هدبع نم ةمايقلا موي هللا هضّوعي «لوتقملا قح يقيو ءوفعلا وأ حلصلا وأ ءافيتسالاب يلولا حو «ةبوتلاب
 .«اذه ةبوت لطبت الو ءاذه قح لطي الف «هنيبو هنیب حلصیو ؛نسحملا بئاتلا

 «هسفن يف هنلسفم بسحب تاجرد ىلع وهو هللا دنع رئابكلا ربكأ نم لتقلا نأ انه ركذي نأ يغبنيو

 هتّيحم ىلع بولقلا -هناحبس- هللا لبج دقو- هل بنت ال يذلا ريغصلا لفطلا هتلو ناسنإلا لتق اهمظعأ نمو

 هبرشمو همعطم يف هكراشي نأ ةيشخ هلتقف قرهاظ ةيزمب كلذ نم نيدلاولا صخو هيلع اهنطعو هتمحرو

 .ووجز اذ هلتق كلذكو هدوجو ببس اناك نيذللا هيوبأ هلتق كلذكو هّدشأو ملظلا حبقآ نم -هلامو

 اذهلو .هتحيصنو هئاقبإ يف يعسلل هلتق ْنَم قاقحتساو حبق بسحب لتقلا تاجرد توافتت اذکمو
 طسقلاب سانلا رمأي ًاملاع وأ أمامإ لتق نم هيليو يبن هلتق وأ اين لتق نم ةمايقلا موي اباذع سانلا ٌدشأ ناك
 .هنيد يف مهحصنيو هللا ىلإ مهوعديو

 .(مهتاداعمو هللا ءايلوأ ةيذأ :نيسمخلاو ةيداحلا ةريبكلا) :رظناو

 ۰۱۰۲ ةةرقبلا (۱)

 .() نم طقس (۲)



 زال 2

 .هب كرشيل الإ ٌرحّتسلا

 الوُقَي ىح ٍرَحَأ نر نامی امر :تورامو توراه نع -ىلاعت- هللا لاقو

 نأ ىلإ ۰ .هجوزو هما نيب وب ورم منم نوعی کت الف و نح ام
 یرتف « تای .قالخ نم ٍةرِخآلا يف هلام ام ءارتشا نمل اوُمِلَع دقو :لاق

 نورعشي امو ؛طقف ' "مارح هنونظیو رحسلا يف نولخدي لالا نم ””[ًاريثك] ًاقلخ
 دقع يفو «رحسلا ضحم يهو «" اهلمعو " ءایمیسلا ملعت يف نولخديف «رفكلا هنأ

 هاشاو هيفي اهضنب يفو هنأرمال جوزلا ةبحم يفوت رس وهو هتجوز نع ءرملا

 .؟لالضو ارش اهزتکآ ةلوهجم تاملکب كلذ

 ۰۱۰۲ :ةرقبلا (۱)

 ...هلوق ىلإ) :هصن ام («...نمل اوملع دقلو# :لاق نأ ىلإ) نم ًالذب () يفو «(ب) نم تبثملاو
 .(قالع نم

 .(ب) نم طقس (۲)

 .0) يف ام ات اذلو ءنإ ربخ اهنأل ؛اطحخ (مارح) بنصْو کامارح هنأ نونظیو) :(ب) يف (۳)

 يف يفارقللو سجلا يف اهل دوجو ال ةيلايخ تالاثم ثادحإ هلصاحو ءرحسلا :ءايميسلا )٤(

 يفو :هرهاظم ينو هيف يليصفت مالک (نيتئملاو نيعبرألاو يناثلا قرفلا) (مالسلا .ط - ۱۲۸۸/4) «هقورف»

 .رظنیلف ءرحسلاب هتقالع

 .اهملعو :(1) يف (0)

 لا سم» هتلاسر يف فنصملا لاق .رحسلاو لمرلاو ةنبعشلاو ميجنتلا ملع ةمرحملا مولعلا نم (1)
 :مولعلا هذه نع («تسلا لئاسرلا» عم - ۲۱۵ ص) «هماسقأو ملعلا بلط يف

 .«ةباتكلا نم لصحی ام اهنمو «حارص رفک اهضعب#
 «نيذوعشملا» ىلع هثدابم يّقلت لالخ نم وأ هبتک قییرط نع ءاوس ملعلا اذه میلعتو

 .مارح «ناهکلا»و

 ريثأت ملعف» :(۲۱ ص) «فلخلا ىلع فلسلا ملع لضف» يف يلبنحلا بجر نبا ظفاحلا لاق

 .ارفك -اهل نيبارقلا بيرقتو «موجنلا ىلإ برقتلاك- هاضتقمب لمعلاو «لطاب موجنلا

 -ماكحإلا اهنومضم ينلا- ميجتلا ةعانصوا :(0۰۳-۵۰6 ص) «هحرش» يف زعلا يبأ نبا لاقو



 لئاوغلاو ةيكلفلا ىوقلا نيب جيزمتلا وأ ءةيكلفلا لاوحألاب ةيضرألا ثداوحلا ىلع لالدتسالا وهو ريثأتلاو-

 .«نيلسرملا عيمج ناسل ىلع ةمرحم يه لب «ةنسلاو باتكلاب ةمرحم ةعانص -ةيضرألا

 ٌرِهظُي نيذلا عادخو بذكو سيبلت لهأ مهنم عونا :نيمّجنملاو نيفارحلا ءالؤه عاونأ ًركاذ لاق مث
 ةيقرطلاو «نيياذكلا ءارقفلاو «نیباصتلا خياشملا نم لاحلا لهأ نم لاحلا يعّدي وأ هل نجلا ةعاط مهّدحأ

 يف نوكي دقو سیلتلاو بذكلا نع مهلاثمأو مهعدرت يتلا ةغيلبلا ةبوقعلا نوقحتسي ءالؤهف ؛نیراکملا

 ,«لتقلا قحتسي نم ءالؤه

 نیملکتملا لهج ىلع همالك دنع (۱۷۱/۱-۱۷۲) «ةيدّفصلا# هباتك يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 :لاق قیناسن ىوق رحسلاو تاماركلاو تازجعملا نأب

 رسكذب ةءولمم ممألا نم مهريغو طبقلاو نيينانويلاو دنهلاو نینادشکلا نع ةثوروملا رحسلا بتكو»

 نم مهريغو يخلبلا رشعم يبأو ؛ةّرق نب تباث بتكو «يلبابلا اشولکتتر «يدنهلا مطمط بتک :لثم ؛كلذ
 يف موتكملا رسلا» اس يذلا هباتك يف ركذ دق بيطخلا نب دمحم هللادبع وبأو «بابلا اذه يف فنص

 .«ةريثك ارومآ كلذ يف «موجنلا ةبطاخمو تامسلطلاو رحسلا

 :-یلاعت هللا همحر- مهنع لاق مث

 مه اهنومسي يتلا نيطايشلا مهيلع لزنتتو «نيبارقلاو تادابعلا عاونأب بكاوكلا نودبعي ءالؤهود

 مهبطاختو مهربختف ؛اهمالك اوعمس اهوري مل ناو ؛مهنع ةلصفنم صاخشأ يهو «بكاوكلا تايناحور

 يتلا يهو] اطخلاو كرتلا دالب يف ًاريثك مويلا دوجوم اذهو ؛جئاوحلا نم ًاعاونأ مهل يضقتو هریک رومأب
 نميلاو رصم دالب يفو لب دنهلاو مجعلاو [(514 ص) ؛رهزلا ةبخنا يف امك ؛ناتسکرت دالب ىمست
 .اددع ءالؤه نم فرعأو كلذ ريغو ماشلاو قارعلاو

 اوُمِلَع دقوا :-ىلاعت- لاقو 114 :هط] (یتآ یخ رجالا حلب الو :-یلاعت- لاق امك مهو

 لاقو ۲ : ةرقبل] نولي وا مه اور ام سلو يقل نم ةريخآلا يف اهر نم

 .یهننا ۲ : ةرقبلا] 4 نامی رم یلع نيطايشلا ات ام اوعنتاو :-یلاعت-

 «فلتخت مهلئاسوو ؛رصمو رصع لك يف نودوجوم اهباحصأو ةريثك مولعلا هذه بتكو

 ملع :لثم؛ ؛ىّتش مولع قيرط نع مهنيطايش قرط نم بيغلا ملع ةفرعمب نوفوغشم مهف ؛فلتت مهدصاقمو
 (دعب امو ۱۰۱/۱) «ءاملعلا اهتم رذح بنک» يباتك يف جيزلا ملعو رحسلا بتك ىلع تملكت دقو «جيزلا

 .هاوس بر ال قفوملا هللاو ءديفم هنإف هرظناف «(ىلوألا ةعومجملا)

 ام ةدعاق نسب نیتتملاو نيعبرألاو يناثلا قرفلا) (مالسلا .ط - ۱۲۸۸/6) «قورفلا» يف يفارقللو

 لاوحأ نم هسفنب هدهاش ام ىلع كعلطيو «ديفم هناف ه هرظناف «(كلذك سيل ام ةدعاق نيبو هب رفكي رحس وه

 .مهماسقأو «ةرحسلا



 .رفکلا ٌعَراَض وأ :هللاب رک هنأل ؛لتقلا رحاّسلا حو

 .رحسلا :اهنم ركذف "”...تاقبوملا عبسلا اوبنتجا» :ِلكَي يبنلا لاق -۳

 .ةرخآلاو ايندلا هب رسخي اميف لخدي الو بر دبعلا قف

 (۹«فیسلاب ةبرض رحاسلا حا :لاق هنأ الإ يبنلا نع یوریو -4
 بدن لوق نم هنأ حيحصلاو

 )١( مقرب هجيرخت ىضم )1(.

 45057 مقر ”54/5) «ریبکلا للعلا»و ۰ مقر) «عماجلا» يف يذمرتلا هجرخآ (۲)

 ۳۲۵ مقر ۵47 /۱) «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا مساقلا وبأو ۱۸4 /۱۰) «فنصملا» يف قازرلادبعو

 صاصجلاو ۲۵۱ مقر ۰ /۳) «ةباحصلا مجعم» يف عناق نباو 6۲۸۰ /۱) «لماکلا» يف يدع نباو

 ۱۱ /۲) «ننسلا» يف يتطقرادلاو ۳۷۰ /4) «كردتسملا» يف مکاحلاو 6۵6 /۱) «نآرقلا ماكحأ» يف

 1558 مقر ۱۷۲ /۷) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو ۰٩ ص) «لصافلا ثدحملا» يف يزمرهمارلاو

 يوغبلاو < ۱۳/۸) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۱۵۹۰ مقر ۵۸۰ /۲) «ةباحصلا ةفرعم» يف ميعن وبأو

 «ةباغلا دسأ» يف ريثألا نباو 03١ /11) ركاسع نباو 4۲۱۷۱ مقر 0۳4/۷) «ةنسلا حيباصم» يف

 «نسحلا نبع ملسم نسب ليعامسإ قيرط نم )0//141-١148( «لامكلا بیذهت» يف يزملاو ۳۰۵ /۱)

 .هعفر بدنج نع

 يكملا ملسم نب ليعامسإو ؛هجولا اذه نم الإ ًاعوفرم هفرعن ال ثيدح اذها :ينمرتلا لاقو
 حیحصلاو ضیا نسحلا نع يوريو تق :عيكو لاق ءيرصبلا ملسم نب ليعامسإو ثيدحلا يف فكضي
 .«افوقوم بدنج نع

 هاور امنإو ءيش ال وه» :لاقف 1۲١(« /۲) «ریبکلا للعلا» هباتك يف هنع يراخبلا هخيش لاسو

 .هأذج ملسم نب ليعامسإ فّعضو ؛ملسم نب ليعامسإ
 «-تريثك نبال (085) «دیناسملا عماج# يف امك- (هدنسم» يف نایفس نب نسحلا هجرخآ دلاخ هعباتو

 ءاهب حرفي ال ةعباتم ههو ؛(۱۵۸۹ مقر 08٠١ /۲) «ةباحصلا ةفرعم» يف ميعن وبأو ۱۱۱۷ يناربطلاو

 .ثيدحلا قرسي «باذک دلاخف

 نبا ظفاحلاو ؛(۲40/۷) ؛يذوحألا ةضراع» يف يبرعلا نباو .يقهيبلا هفتض -ًاعوفرم- ثيدحلاو
 .(16۷-16۸ /۲) «جاهنملا ةلدآ ىلإ جاتحملا ةفحت» يف نقلملا نباو «۲۳۰/۱۰) «يرابلا حتفا يف رجح

 -«هنتسا يف ينطقرادلاو «(5778 مقر ۲۲۲ /۲) «ریبکلا خيراتلا» يف يراخبلا جرخأ (۳)



 «ىربكلا ننسلا» يف يقهييلاو 217750 مقر ۱۷۷ /۲) اریبکلا مجعملا يف يناربطلاو ۱۱۹ /۳)-

 مجعما يف يوغبلا مساقلا وبأو ۱۵۸۸ مقر ٥۷۹ /۲) «ةباحصلا ةفرعم» يف ميعن وبأو ( 0

 ۰۳۰۹ /۱۱) «قشمد خیرات» يف رکاسع نبا هریغو هقيرط نمو- هدنم نبأو ۳۹۶ مقر ۵40 /۱) ؛ةباحصلا

 ًارحاس لدق هنأ بدنج نع يدهنلا نامثع يبأ قيرط نم (۱۸۳ /5) ؛لامکلا بیذهت» يف يزملاو ۱

 .حيحص هدانسإو ۸0۳ :ءايبنألا] «نوُرِصْبُ متلأو رسان :لاق مث ءةبقع نب ديلولا دنع ناك

 نمی :لاق ءيرصبلا نسحلا ىلإ حيحص انسب ۳۱۱ /4) «كردتسملا# يف مکاحلا جرخأو
 هبرض هآر اًملف ف هيلع لمتشاو هفيسب لبقأف «بدنج غلبف «سانلا يدي نيب بعلي ًارحاس اعد ةفوكلا ءارمأ

 .رحاسلا تدرآ امنإ ءاوعارت نل ءسانلا اهيأ :لاقف .هنع سانلا قرفتف ءهفيسب ةيرض

 !هسبحف «ريمأألا هلخأف

 هب متؤي ماسمإ وهو ءاذهل يغبني نكي مل !اعنص ام سئب :لاقف تهنع هللا يضر- ناملس كلذ غلبف

 .«فيسلاب هريمأ بتاعي نأ :اذهل يغبني الو هیدی نيب بعلي ارحاس وعدي

 ديلولا نأ :-ًاضيأ- نسحلا ىلإ نسح دنسب (147 /0) «يناغألا 7 يف يناهبصألا جرفلا وبأ جرخأو

 :رحاسلا هل لاقن ءاهمزهتف ىرخألا ىلع امهادحإ لوحتف «نالتقت نيتبيتك هيري رحاس هدنع ناك ءتبقع نبا

 .معن :لاق ؟اهمزهتق ةبلاغلا بلغت ةمزهنملا هذه كيرأ نأ كرسيأ

 «سانلا عزفف «هلتق ىتح هبرضف هاوجرفا :لاقف ءاج مث «فیسلا ىلع لمتشاف «كلذب بدنج ربخأو
 .مكنيد يف مكنتفي الثل رحاسلا اذه تلتق امنإ ؛مکیلع ال سانلا اهیآ :لاقف

 .ةهكرت مث اليل هسبحف
 اهنكلو «هلمتحت ةغيصب ةصقلا وري ملو ءعامسلاب نیقباسلا نيدانسإلا يف نسحلا حرصي ملو

 :ىلوألا ريغ اهنم «یرخآ قرط نم اهدورول ةحيحص
 قسیرط نم (۳۱۳/۱۱) «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو (۱۳۱/۸) يقهيبلا هجرخآ ام

 سأر برضي ناکف نحاس هيدي نيب بعلي قارعلاب ناك ةبقع نب ديلولا نأ :دوسألا يبأ نع بهو نبا

 لجر هآرو «ىتوملا يبحب 4 !هللا ناحبس :سانلا لاقف ءهّنسأر هيلإ دتريف ءاجراخ موقيف هب حيصي مث ءلجّرلا

 طرتخاف ؛كلذ هبعل بعلي بهذيف «هقيس ىلع لمتشا غلا نم ناك املف ؛هيلإ رظنف «نیرجاهملا حلاص نم
 «نجّسلا بحاص ارانید ديلولا هب رمأف هّسفن ييحيلف اقداص ناك نإ :لاقف هقنع برضف «هفیس لر لا

 ال جرخاف : :لاق معن :لاق ؟برهت نأ عيطتستأ :لاقف ؛لجرلا وحن هبجعأف هنجسن احلاص ًالُجَر ناكر

 ادب كنع -ىلاعت- هللا ينلآسي

 .هطالتخا لبق ةعيهل نبا نع بهو نبا ةياورو «يوق هدانسإو

 .رظنتلف (دعب امو ۳۱۲ /۱۱) «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا اهدروآ «یرخآ قرط رثأللو



 ززا 5
 هتوم لبق -هنع هللا یضر- رمع ٌباتک اناثأ :ةدُبَع نب ةّلاجب لاقو -۵

 تاشو رحاس لک اولتقا نأ :ةتسب

 ال ثالثا :لاق لي يبا نأ هنع یلاعت هللا يضر- یسوم يبأ نعو -
 ا ع

 .؟هدنسما يف دمحل هاور " ارحسلاب قدصمو محر عطاقو سخ ْنمدم :ةنجلا نولحخدپ

 .أطخ وهو «هللادبع :() يف )١(

 مقر ۱۳7 /۱۰) «فنصملا يف ةبيش يأ نباو ,(۳۵ ص) «لاومألا» يف ديبع وبأ هجرخآ (1)

 ٩۰ /۲) «ننسلا يف روصنم نب ديعسو ۱۸۱و ۱۸۰و ۱۷۹/۱۰) «فنصملا» يف قاررلادبعو ۱

 مقر 417 ص) «هیآ لئاسم» يف هللادبع هنباو (141و ۱۹۰ /۱) «دنسملا» يف دمحأو ( ۰ مقر

 يف يقهيلاو (ننملا عئادب - ۱5۳۲ مقر) «دنسملا» يف يعفاشلاو ۳۰۶۳ مقر) دواد وبأو (۲

 «ىّلحملا» يف مزح نباو ۱14۵1 مقر ۲۰۳/۱۲) ؟راثالاو نئسلا ةفرعماو (۱۳۹/۸) «یربکلا ننسلا»

 .مزح نبا هححصو «حیحص دنسب ةلاجب نع (۳۹۷/۱۱)

 .ظفللا اذه نود (۳۱۵) «يراخبلا حيحص» يف ربخلا لصاو

 اهحیحص» ىف نابح نباو «امهیدنسم» يف (۷۲۸) یلعی وبأو (۳۹۹/4) دمحآ هجرخآ (۳)

 «قالخألا ئواسم# يف يطئارخلاو :(171) ؛طساو خيرات” يف لشحبو «(«ناسحالا» - ۱۱۳۷ ۳١

 .!هاجرخی ملو هدانسإلا حیحص ثيدح اذه: :لاقو ۱8 /۶) «كردتسملا» يف مکاحلاو ۲۷۲ مقر)

 :«صيخلتلا» يف يبهذلا هقفاوو

 يبأو دمحأ لاجرو «يناربطلاو ىلعي وبآو دمحأ هاور» :07/4 /0) «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو

 .«تاقث ىلعي

 نيسحلا نب هللادبع همساو «زيرَح وبأ هدانسإ يفو «هنم ةعطق روكذملاو «لیوط ثيدحلا :تلق

 .فیعض «يدزألا

 :اهنم ؛ةديدع دهاوش اهلو ةحیحص ةروكذملا ةعطقلاو

 هرحسب نمؤم الو ءرمخ نمدم :سمخ ُبحاص ةنجلا لخدي الا :هعفر يردخلا ديعس يبأ ثيدح
 .«نانم الو ؛نهاک الو «محر عطاق الو

 :یفوعلا دعس نب ةيطع هیفو «(«هدئاوز» - ۲۹۳۲ ۰۲۹۳۲) رازبلاو ١4(. /۳) دمحا هجرخآ

 :رظنا .هب «ةيطع نع يئاطلا دعس نع شمعألا ىلع هيف فلتخاو 07/5 /0) «دئاوزلا عمجم# :رظنا .فيعض

 < .ينطقرادلل (۲۳۸ق /۳) «للعلا»



 ۱۰۷ زایی س

 مئاستلاو یقرلا» :ًاعوفرم -هنع ىلاعت هللا يضر- دوعسم نبا نعو -۷
 .دواد وبأو دمحأ هاور “كرش ةّلرتلاو

 .هب ةيطع نع فيعض رخآ قيرط نم (447 مقر ۲۱۲/۱) «بيغرتلا» يف يناهبصألا هجرخأو =

 .(0۲) مقرب هظفل يتأيسو

 ۰۲۸/۳) دمحأو ء(۲٩ /۹) «فنصملا يف ةبيش يبأ نباو (4۹۲۰) «ىربكلا» يف يئاسنلا جرخاو

 مقر ۱۷/۱۳) «ةتسلا حرشا يف يوغبلاو هامهیدنسم» يف )١١74( ىلعي وبأو .-هظفل روكذملاو- ٤(

 ننسلالو (۷۸۷ 5 ۰۷۸۷۳) «بعشلا» يف يقهيبلاو «(ركفلا راد .ط - 1٩۰ /۳) «ليزنتلا ملاعماو ۸

 .«رمخ نمدم الو «قاع الو نانم ةنجلا لخدي ال» :هعفر دیعس يبأ نع (۲۸۸ /۸) «یربکلا

 ملاسب نرق نکلو ؛ديعس يبأ نم عمسی مل ربج نب دهاجمو .فیعض «يشرقلا دايز يبأ نب ديزي هیفو
 .يوغبلاو ىلعي يبأو دمحآ ريغ دنع دعجلا يبأ نبا

 فنصملا دروأو )۲٠۲(« مقرب يتأيس «فنصملا هححص ٍدانسإب رمع نبا ثيدح نم دهاش هلو

 .قفوملا هللاو هيلع قيلعتلاو (۵ ٤ مقر) رظناو كانه انقيلعت عم هرظناف «هتمتت يف دهاشلا لحمو .هنم ةعطق

 يف هجام نباو ۰۳۸۸۳ مقر )٩/4 (مئامتلا قيلعت يق باب) بطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ (۱)

 (۵۲۰۸) ىلعي وبأو (۳۸۱/۱) دمحأو ۳9۳۰ مقر ۱۲۱-۱۲۲۷ /۲) (مئامتلا قيلعت باب) بطلا باتك

 يف يوغبلاو ۱۰۵۰۳ مقر) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو «(51١؟ مقر) نابح نباو ««امهيدنسما يف

 اذه» :لاقو )٤1۷/4-4۱۸(« «كردتسملا» يف مكاحلاو 7714٠(« مقر 1917/-167/17) «ةنسلا حرش

 .يبهذلا هقفاوو «ءاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح

 مل رازجلا نب ىيحيو «ملسم هل جرخي مل بيعش يبأ نب دمحأ هيفف كلذك سيل :ةديبع وبأ لاق
 ۳۴١(. مقر) اهيف امب هنراقو (۲۹۷۲) «ةحیحصلا ةلسلسلا» :امازل رظناو .يراخبلا هل جرخي

 /84577) ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو ؛(۵۰/8) ؛ثيدحلا بیرغا يف ديبع وبآ هجرخأو

 .حلطصملا ملع يف ررقم وه امك «عفرلا مكح هلو دوعسم نبا ىلع ًافوقوم (8877و

 .-ىلاعت هللا ءاش نإ- نسح هقرط عومجمب ثيدحلاو

 :هديؤيو هتافصو هللا ءامسأب ناك ام ال «نيطايشلاو مانصألا ءامسأب ناك ام :(یقرلا)ب دارملاو

 وبأو «مهدیناسما يف (۵۱۵۱ ۰۵۰۷ ) ىلعي وبأو (۳۹۲) يسلايطلاو (۳۸۰ /۱) دمحأ هجرخآ ام

 یف (۳۹۰/۹ ۷ يقهيبلاو ۱ /۷) «یتجملاو )٩۳۳( «یربکلا» يف يئاسنلاو (4۲۲۲) دواد

 لالخ رشع هرکی هي هللا لوسر ناك :لاق دوعسم نبا نع (03۸) ؛هحیحص» يف نابح نباو :«مهتنس»

 9 .«تاذّرعملاب الإ ىقّرلاو# :اهنيب نم ركذو



 :(يقارلا) دنع (اهدعب امو ۲۳۱ ص) «ةيماشلا تاعانصلا سوماق» يف يمساقلا لاق =

 ءاسنلا م هيلإ يتاي «ضعب نم ًاجاور رثكأ مهضعبو «ةرثكلا نم ةياغ يف ةفرحلا هذهب نوفرتحملاوا

 ًامالحأ وأ ءًاساوسو وآ هُؤَرُبَرُسَع ًاضرم مهيلإ نوكشيو «لاجرلا نم ءاطسبلا مه -مهتئابز رثكأ مهو-
 أرقي كلذ دنعف ءابجح مهنم نوبلطيو ةرض وأ ودع ةياكن وأ ءةباد وأ «يلح وأ «مهارد ةقرس وأ «ةفيخم

 نم هيلع طرتشي نأ دعب نكلو «كلذک ةقرو وأ اهقلعي ةميمتب هدعيو «هيلع ثفنيو «يقرملا ىلع يقارلا

 سانلا لاومأ هلكأو «ءاوقتو هنيد ةلقو هاوه ءاش ام باجحلا تاودأ نمو .تاروخبلا نمو ءارادقم مهاردلا

 .ناطلس نم هب هللا لزتأ ام يذلا لطابلاب

 داقتعالا لزب ملو هالاجرو ًءاسن هقیجع ةرثك ةلهجلاو نونهكتملاو نولاجدلا ةفرحلا هذه يف رثك

 ىقمحلا نم نوكلا ولخي لهف «بسجع ال نكلو هراکف الا يقرتو هبتتلاب نوکلا ذخآ نع ًامغر يوق مهيف
 نم ءرملا دعي اذام ,مهيلع كئلوأ ةشيعم تناك دوجولا اذه يف ءالؤه ماد امف !تاهيه ؟نيلفغملاو رارغألاو

 «جاوزأ قارفو ضارعأ كته يف ابیس اوناك مكو «ةسلابألا ةفرحلا هذهب نيفرتحملا ءايقشألا نم ريثك يزاخم

 ءافشلا نودقتعيو «نهب ملأ امم ًاصلخت دايقلا مهيلإ نيقليو مهيلإ نيتأي تارّدخم يف شحاوفلا اوبكترا مكو

 :لاق ؛«!مهدنع لمألا يف حاجنلا وأ

 ال :اهل لوقيو اهنطب ىلع ةأرملل بتكي ناك هنأ ةدلبلا رهاظ نکس لاّجد نع تاقثلا یکح دقو»

 !هللا هحبق «ةباتكلا فنأتسيل طلغ هنأك ءسحلي بتک املك ناكو ءانه الإ رثؤي

 اهرطضا ىتح هتأرما ءامو لجر ءام نيءامب الإ بتكت ال ةميمتلا هذه :ةأرمال -ةرم- رخآ لاقو

 نم برق يف هيجو ىلإ يمنف دف هللا ةنعل هيلع هءامو اهءام ذخأي هنأ اهمهوأو ءاهسفن هتمّلس نأ ىلإ هعادخب

 .هلحم نم هدرطو تعي ال ام هدلجو هيلإ بهذف هلحم

 للملا عامجإب رکنم وه امم ثنختلاو ءرسكتلاو «ةنيعللا ةرشعلاو مهمامآ نهفشكت كنع عد

 ...یمحلا لوح ماح نم نكلو ءلامكلا هرهاظ نم مهنم دجوي ؛معن «لحنلاو

 «لّمأتف ؛ىذمأو الإ ةأرما هتملك ام هنأو ؛يقريل ىتؤي هنع مغرلاب هنأ (!!) مهيحلاص دحأ ينثدحو

 !؟هريغب فيكف ؛مهحلاص اذهو

 «روصرص وأ روفصعب نايثإلاو ربحلاو ؛ةيعوألاو ریرحلاو طویخلا حارتقا يف بئاجع مهلو
 ل ل ا

 !...كلذ

 سيلا ؛عّروتو طايتحا لك نع ًامغر عادخلاو بذكلا اهلخدي نأ ةئيندلا ةفرحلا هذه لاوحأ لقأو

 نأ ولو اسیلتو سیل .رخآتت نأ كايإو ؛ينالفلا تقولا يف هتاهو هيلع بتكأل ءاعوب ينتتا :يقرملل لوقي

 -ةفسالفلا جهنم اوجهني نأ نوديري ءالؤه :لاقي ناكل ؛اهعلاطمو موجنلا ملع اوسرد نيقارلا ءالؤه



 اوشمو «ملع ىلإ اوعجر :لاقي ذتیحف «علاطملا دامتعاو ميجنتلا ثحب ىلإ مهعم مالكلا لقتتيف ؛نيمجنملا-

 .یوقت الو نيد الو ؛لمع الو ملع الف ءالؤه امأو نفلا دعاوق عم

 غدُل نم ةيقر ىلع يردخلا ديعس اب رقآ -مالسلا هيلع- هنأب ةيقرلا زاوجب ًالدتسم مهضعب لوقي
 .اهتلباقم يف هايشلا ذحآ ىلع هتعامجو هرقآو برقعب

 اورطضا ةلاحل ؛هتعامجو ديعس يبأل ةيصوصخ كلذ نأ ىلإ ءاملعلا نم ريثك بهذ :هل لاقي :ًالوأف

 هليعس يبأ ريغ نم -مالسلا هيلع- هدهع يف اهريظنب عمسي مل نيع ةيضق يهو تولا رصع رصعلاو ءاهبلإ

 .هباحصأل ةماركو لكي هل ةزجعم اهب ةيقرلاب ءافشلا ناكو

 ذخأيو | هاتعتی ال ةحتافلا ىلع رصتقی يقرلا ناك اذإف ؛ةيصوصخب تسيل اهنإ :انلقو انلرتت ول :ًيناثو

 یناف تالبعزخلاو ةللهبلاب ةيضقلا ليذ ليطيل هتايدنع نم اهيلع ديزي ناك نو «سأب الف اهتلباقم يف ةرجأ

 ؟سییلتلاو عادخلاو لطابلاب سانلا لاومآ لكأ لحي

 بعلي دقن «یراسعدلا ءالکوو نوماحملا هطرتشي ام ةيقرلا يف طرتشي مهضعب حبصآ فيك تیارآ

 وأ تاریل مبراب الإ بهذآ ال :لوقیف هضیرم ةيقرل بهذي نأ هوجریو نیرهتشملا ضعب ىلإ نیلفغملا ضعب

 هاهب هریخبتو قاروالا عضوو ؛تاحارتفالاو طورشلا يف طلخیو «لهذيف ءاهلثم يلف يفش اذإ مث ءافلس رثكأ

 يف نحصلاب ينوتيا :مکل تلق امآ «يطرش متاطخا :مهل لوقي هرلاسو احاجن ضیرملا لهأ دجي مل اذإو

 ریغلا لاومآ سالتخاو .تاهیومتو «ليلاضأو «بیذاکأ ؛اذک الإ اولعفت الو ءاذك تقو هوقساو ءاذك تقو

 .هللاب الا ةوق الو هلل انإف «لطابلاب

 مهتياكحو ءاسنلا عم مهبعالتو مهعادخو ؛مهلاوحأو مهناش يف بتكي نأ غرفتملا دارآ ولو

 انیقاعی نأ -ىلاعت- هلاسن «ةيافك انرکذ امیفو ؛تادلجم ىلإ جاتحال ؛مهنع تارکنملا نم لقن امو .نهعم

 .«نيقسافلا موقلا نع ىضري ال هنإف ؛هاضرب ال ام مهايإو انبنجيو «هئالب نم انتیرذو

 :ةبهقف دئاوف

 ال مهنإ) :باسح ریغب ةنجلا نولخدي نیذلا ةفص يف لكي يبنلا نع «حيحصلا» يف ءاج :ىلوألا

 .«...نووتکی الو نوقرتسی

 ؛هحیحصا يف ملسمو 1۵4۱ ۰11۷۲ ۵۷۵۲ 6۳4۱۰ مقر) ؛هحيحص) يف يراخبلا هجرخآ

 .ةناش يهو «؟نوقري ال» :هدنعو ۲۲۰ مقر)

 .ةيقرلا نوبلطي ال مهنآ ىلع مهحدمف

 هلخدي ًالوق وأ ًارفك ناك امبر هنإف ؛برعلا ناسا ريغب ناك امیف عنملا ءاج» :يباطخلا لاق :ةيناثلا
 .«كرشلا

 -نأ نع ًالضف «هب يقري نأ دحأل سيلف لوهجم مسا لك» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو :ةثلاثلا



 للا ۱1۰

 ."”جوزلا ىلإ ةأرملا بیبحت :وهو ؛رحسلا نم عون :ةلوتلا

 .نيعلا درت ةزرخ :ةميمتلاو

 نم "[ریشک] تلخ لهجي ؛لقألا الإ اهتماع لب ءرئابكلا هذه نم ًاريثك نأ ملعاو

 مالل يفييف لمف مهیف برضل اذهك«ديعولا الو هيف رجزلهنلپ مو همیرحت لا
 بيرق ناك اذإ امیس الو ههللا هملع امم هملعیو :هب قفر لب ؛لهاجلا ىلع لجعتسی ال نأ

 وهو ؛مالسالا ضرأ ىلإ بیلجو رسأو «ةديعبلا رفكلا دالب يف اشن دق هتیلهاجب دهعلا
 الو هدنع ملع ال يكرت ريمأ هارتشاف «يبرعلاب فرعي ال كرشم ””يِجْرُك وأ رفاك يكرت

 لعج امآف ؛ةيبرعلا نسحي ال نمل صخري امنإو «ةيبرعلا ريغب ءاعدلا هركي هنأل ؛هانعم فرع ولو هب وعدیع

 .مالسالا نيد نم سيلف ًاراعش ةيمجعألا ظافلألا

 هللا مالكب نوكي نأ :طورش ةثالث عامتجا دنع یقرلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ دقا :يطوبسلا لاقو

 هللا ريدقتب لب ءاهتاذب رثؤت ال ةيقرلا نأ دقتعي نأو «هانعم فرعي امو يبرعلا ناسللابو هتافصو هئامسأب وأ

 .(-یلاعت-

 :يهنلا دشآ هنع يهن «نيعلا عفدل -ماظعو تازرخ نم- مهقانعآ يف نايبصلا ىلع قلعی ام :ةعبارلا

 .كرشلا نم دع لب

 يف نيقبي ال نأ" :ًالوسمر لسراف «هرافسآ ضعب يف لب يبنلا عم ناك هنأ يراصنلا ریشب يبأ نع

 .(!تعطق الإ ةدالق ريعب ةبقر

 .«امهيحيحصا يف (۲۱۱۵) ملسمو (۳۰۰۵) يراخبلا هجرخأ

 يذلا وه :ةلوتلا :لاق ؟ةلوتلا ام :تلقف» :مكاحلا ةياور يفو «جوزلا اهجوز ىلإ" :() يف (۱)

 .«لاجرلا جيهي

 .(ب) نم طقس (۲)

 سانلا نم ليج مه :جركلاو «مورلا نم ناجيبرذآ روغث نم ةيحان يهو ؛جزك ىلإ ةبسن :يجرُک (۳)
 .(۱/۳) ريثألا نبال «بابللا» يف اذك .ىراصن

 :-ميج هرخآو نوكسلا مث مضلاب- جْركلا» :(547/5) «نادلبلا مجعم» يف توقاي لاقو :تلق

 «ناللا دالبو باوبآلا بابب لصتم لبج وهو- نیل لابج يف نونكسي اوناك ءىراصن سانلا نم ليج وهو
 .هاهسأرب ةغلو كّلُمو «مهيلإ بست ةيالو مهل -هینیمرآ دودح رخآ وهو

 -ناسل ضعب فرعي ناك يدييرلا ىضترم دمحم نأ (5١٠/؟) «هخیرات» يف يتربَجلا ركذ :تلق



 ۱۱ اهلی

 مايأ دعب نيتداهشلا ىنعم هقفي یتح يبرعلاب مهف ناف ”نيتداهشلاب ظفلت نإ دهجلابف مهف
 ناك نإ لوطلا عم ةحاا نقي دقو ؛يلصبال دقو يل دق من :تمعن اهن "لی

 عوف فريدا نكمل الدبل نإ نق" )هي ًاهيبش هذاتسأ ناک ناف ءام نريد هيف هذاتسأ

 رذحو رئابكلا تاقبوم اذه فّرُع ناف !؟اهنابتإو تابجاولاو ءاهبانتجاو ٌرئابكلاو مالسإلا
 هللا دمحي نأ دبعلل يغبنيف ءردان كلذو «“اديعس وهف ءاهدقتعاو ضئارفلا ناكرأو ءاهنم

 راد ام اذه :ليق هیلع بجي مع لأس ام هنوكل طرف وه :ليق ناف ءةيفاعلا ىلع -یلاعت-

 اَمَف او هَل هللا لع مل نمو «هيلع بجی همّلعي نم لاوس نآ رعشتسا الو هسار يف
 هدابعب فيطل هللاو هيلع ةجحلا مايق دعبو «ملعلا دعب الإ ٌدحأ مئأي الف روت نه هل

 تناكو «قيقحتلا ىلع لكشمب سيل وهو هنع درفملا هباتك يف شالش هط ذاتسألا كلذ لكشتساو «جزكلا=

 ةدغ وبأ حاتفلادبع خيشلا هدافأ .هطيحم يفو هدنع نك يتاللا «تايجركلا يراوجلا ببسب ةغللا ذهب هتفرعم

 ريثألا نبال «لماكلا» :-ًامزال- مهنع رظناو ١97(« ص) «بيرألا ةغلبلال هميدقت يف -هللا همحرس
 ةءورملا» يباتكو (085) «كوبسملا دجسعلااو )197/1١(« «بهذلا جورماو ۱۸۳/۱۲ لا

 مهو ءاهتقرسو اهعمطو اهعشج ةدشب ةروهشم (رّودلا) نم ةقرف مهو :هيفو- (۳۰۳ ص) «اهمراوخو

 .خلإ ۰ «مينز ءيند لك نأش وه امك ؛(نییشرقلا) نم مهنأ نوغدی

 ليخ ليئامت» :مسه (جركلا) نأ (40۸/۱) 'بدألا غولب» يف يسولآلا ةمالعلا ركذ :(مهم لييت)
 نورفیو نور کیف [يخلا ءاطتما اهب نیاحیو فقاوسلا اهسبلی هةیقآ فارطاب اعم «بشخلا نم ةجّرسم
 هرظنا ءامهنيب «لئاسرلا بدأ» يف يسولآلا هباجأو ئامضلا مجرت نم ىلإ يلمركلا لکشتساو .«نوفقاثيو

 .ةياغ دیفم هنإف ۱۸۷-۱۸۸ ص)

 .«نيتداهشلاب ظفلي هنإ» :(ب) يف 00

 .«يلايلو» :() يف (۲)

 ,(هبش) :(ب) يف (۳)

 نأ يمجعألاو (ریفصلا :يأ) ثَدَحلا ةداعس نم نإ» :لاق هنإف «ينايتخسلا بويأ هللا محر (4)

 «سیلبا سسیلت» يف يزوجلا نباو 0/۱(۰) «ةنسلا» يف يئاكلاللا هجرخآ «ةنسلا لهأ نم ملاعل هللا امهقفوي

 .(يقيقحتب - ٩۱ ص) ؛عابتالاب رمألا» يف يطويسلا هرکذو ٩ ص)

 ) )۵:رونلا ٤١.

 -(۱۵۰ /؟) «هقورفا يف يفارقلا رکذ دقو ء(هدح)و (لهجلاب رذعلا) يف ءاملعلل ريثك مالک كانه (1)



 ال امو ءةداع هنع زارتحالا رذعتب يذلا لهجلا :تالاهجلا نم هنع ىَمعَي ام طباضول :(نوعستلاو عبارلا قرفلا)>

 .«هنع فعي مل «قشي الو نع زارتحالا رذعتي

 عومجما يف -ىلاعت هللا همحر- ةيميت نبا مالسإلا خيش هلاق ام :فتصملا هركذ ام صخي اممو

 :(4۰۸/۱۱) «یواتفلا

 ىقبي ال یتح «تاوبنلا ملع نم ریثک اهیف سردنی يتلا ةنمزألاو ةنكمألا يف اشني دق سانلا نم ريثكو»

 كانه نوکی الو «هلوسر هب هللا ثعب ام ًاريثك ملعب الف هتمکحلاو باتکلا نم هلوسر هب هللا ثعب ام غلبي نم

 «نامیالاو مسلعلا لهآ نع ةديعب ةيدايب اشن نم نأ ىلع ةمئألا قفتا اذهلو «رفكي ال اذه لثمو «كلذ هغلبي نم

 فرعي ىتح هرفکب مکحی ال هناف «ةرتاوتملا ةرهاظلا ماكحألا هذه نم ًاثيش رکنأف ؛مالسالاب دهع ثیدح ناکو

 .خلإ ...٠ «لوسرلا هب ءاج ام

 رذ عيف هةعورشم بابسال برحلا راد يف يقب نم قح يف لهجلاب رذعلا ىلع ءاملعلا صن اذلو
 امم ةيعرشلا ماكحألاب ملعلاو ءرادلا كلت لثم يف ةعئاش ريغ مالسالا ماكحأ نأل ؛هژاعدا لبقیو لهجلاب

 مل ملسم نم برحلا راد يف لهجلا» :(۳۰۰ /۳) «رثاصبلا نويع زمغا يف يومحلا لاق ملسملا ىلع قشي

 هيلع نأ ملعي ملو اهيف ثکم ول ىتح ًارذع نوكي هنأو ءاهيف ملسأ ملسم نم عئارشلاب لهجلا :يأ ؛رجاهي
 مدعل ؛باطخلا وهو هقح يف ليلدلا ءافخل ...امهؤاضق هيلع مزلي ال ءامهدؤي ملو امهريغو ةاكزلاو ةالصلا

 ؟مالسإلا راد يف ملسأ اذإ يمذلا فالخب ءارذع هلهج ريصيف «ةرهشلاب اریدقتو عامسلاب ةقيقح هيلإ هغولب
 .«لاؤسلا نم نكمتلاو ماكحألا عويشل

 دقو «ملعلا لهأ الإ اهملعي ال ماكحأ يف ًاعقاو ناك اذإ ةماعلا قح يف ًارذع نوكيو لهجلا لبقی امك
 ءابشألا» :رظنا .يماعلا اهيف رذعب اهتفرعم ضمغتو قدت ةلأسم لك نأ ةيعفاشلا نم نيسح يضاقلا حص

 .ديمح نب حلاص خيشلل (۱۳۷ ص) «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف جرحلا عفر»و ؛يطويسان (۲۱۱) «رئاظنلاو

 عورف نم دابعلا بوني أما :(۳۵۹-۳۱۰ ص) «ةلاسرلا» يف -هللا همحر- يعفاشلا مامالا لاقو

 تناك نإو «ةلس صن هرثكأ يف الو «باتك صن هيف سيل امم ءاهريغو ماكحألا نم هب صخی امو ضئارفلا

 ءاسايق كردتسيو ليوأتلا لمتحي هنم ناك امو :ةماعلا رابخأ ال ةصاخلا رابخأ نم يه امنإف ءةنس هنم ءىش يف

 .هقماعلا اهغلبت سیل نر ناار هنه

 ةفرعم ىلع هدنع ةردق الو «ةعدبلا اهیلع بلغ ةئيب يف اشن نم قح يف لهجلاب رذعلا لبقی امکو
 عادتبالا ءاملع یوس دجي ال كلذ دعب مث هللا لوسر ةنسو هللا باتك هب ءاج يذلا حيحصلا نيدلا

 .مهلالخ نم الإ نيدلا فرعي الف فارحنالاو

 اذه ءاملعلا قحلأ دقو ءيمألا يماعلاو «ملعلا نم ءيش هدنع يذلا دلقملا كلذ يف يوتسيو

 -ىلع نيدلل مهتفرعم مدعو ؛مهيلإ ةحيحصلا ةوعدلا غولب مدعل ؛ةرتفلا لهأب لهجلا لهأ نم سنجلا



 ۱۳ اکیا --

 “ناک دقو 8 "لوس تب ىح نیم نك امو : - ىلا تس هللا لاق ءمهب فوؤر

 هٌميرحت مهغلی الف ا يتلا ىلع مي درغسلاو ۲ بسنرلا لویو هاب ةباحصلا ةداس

 رذعي انکف صا مهغليي یتح لهجلاب نوروذعم رهشألا كلت يف مهف ءرهشأ دعب الإ

 .(۲۳۱/۲) «اهماكحأو ةعدبلا ةقيقح» :رظنا .هتقيقح-

 نازبم» يف يدنقرمسلا نيدلا ءالع لوقي اذه يقو «مثآ وهف ءرّصقف ملعلا هناكمإب ناك نم امأو

 طرش -ملعلا ببس مایق رابتعاب- هب ملعلا نكمم وأ روماملل ًامولعم هب رومآملا نوک» :(۲۸۵ /۱) «لوصألا

 .*فاک هببس رابتعاب ملعلا نم نكمتلا نكل طرشب سيل ملعلا ةقيقح لصاحلا يفو «فیلکتلا ةحصل

 ي :(۲۲۹ ص) ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا يف جرحلا مضرا هباتك يف ديمح نب حلاص خيشلا لاقو

 عراشلا بلطي فا مع علت نم روألا نسب فتا طرش ةعيرشلا ىف ةرّرقملا رومألا

 لمآ لاؤسب وآ « مع ملعلا نم همت ااو ؛ةقيقح هملعب ا ًاملاع فلكملا ربتعيو «عقاولا يف لعفلل

 .«مكحلاب ًاملاع فلکملا رابتعا ىلع ةيفاك ةنيرق مالسإلا راد يف ملسملا دوجوو ءركذلا

 امو ١11141-١109/1و ۲۲۹/۳) «ةيمين نبا ىواتف عومجم» : يف كلذ ليصفت رظناو

 للملا يف لصقلا»و «(17707/0) يمساقلل «ليوأتلا نساحم»و :(5 ١177 /۱۳) «يرابلا حتفاو «(اهدعب

 «نالحد خيشلا سواسو نم ناسنالا ةنايصاو ۳81 /۲) «كلاملا يلعلا حتف فاو «(۲ ۲٤-١ /4) «لحنلاو

 داقتعالا لئاسمب لهجلا»و دیرف دمحأ دادعإ ؛ريفكتلا ةعدب ىلع درلاو لهجلاب رذعلا ىف ثحباو :(559)

 ابأ نب نمحرلادبع نب هللادبع خيشلل «لهجلاب هبحاص رپ يذلا رفكلا»و ,(۲۸۸-۲۹۲ ص) «همکحو
 07 ا ص) «نيضاملا صصق نما يباتكو ؛نيطب

 .۱۵ :ءارسالا (۱)

 .«تناكا :() يف (۲)

 .«تابجاولا لزتتوف :() يف (۳)

 تكلا نشب يف تحج لم ها ا و فضلا هاك(

 نود آدشبملا تبي :ليقو ؛تبثي ال :لیقو «تیثی : لبق «هريغو دمحأ بهذم يف لاوقأ ةثالث هيف ؟هغلبي نأ لبق

 :-ىلاعت- هلوقل ول دعب الإ باطخلا تبثيالو كلذ نم ءيش ءاضق بجي ال هلأ رهظألاو «خسانلا

 1۰ :هارسالا] الور تم یخ نیم اک امو :هلوقو ۹ :ماعنألا] لب نمو هب مگر ڊنل

 نيب دتعتم نآرقلا يف اذه لثمو ۰۵ :ءاسنلا] 4 لس دب ج اجح وألا ىلع سال نوکی الل :هلوقلو

 «كلذب نمآف هللا لوسر ًادمحم ّنأ ملع نمو «لوسرلا هب ءاج ام هفلبي تح ًادحأ بقاعي ال هنآ هناحبس-

 «غولبلا دعب الإ ناميإلا كرت ىلع بدعي مل اذإ هّنإف ءهغلبي مل ام ىلع هللا هی مل هب ءاج امم ًاريثك ملعي ملو

 تهنع ةضيفتسملا او هللا لوسر ةنس هذهو .ىرحأو ىلوأ غالبلا دعب الإ هطئارش ضعب ىلع هبذعي ال هنإف



 ار يذلا 00122222

 ."'هللعأ -ىلاعت- هللاو ءصنلا عمسي ىتح ملعي مل ْنَم لک لهجلاب

 دع دع د

 ةعبارلا ةريبكلا

 ةالصلا كرت

 اواو ةالّصلا اوُماَضَأ فل ْمِهِدْعَب نم فّلَخَفل :-ىلاعت- هللا لاق
 .ةيآلا "74...باَث نم الإ . يع نقلي فْوَسَف تاوهشلا

 یا . نوُماَس مهتالتع نع میل نمی :-ىلاعت- لاقو
 .""4َنوُعاَمْلا َنوُعَنْمَيو . َنوُداَرُي مه

 .*تایالا 4...َنيْلَصُمْلا نم كَ ملال . رقس يف مککلس ام :-یلاعت- لاقو

 عومجم» :رظناو (4۱/۲۲-4۲) «یراتفلا عومجم» يف ةيميت نبا مالسالا خيش هلاق .كلذ لاثمأ يف-

 ۲۸6 )١/ «لوصألا نازيملاو ۲۲-۲۵ /١5و ٩۱۹ /۷و ٩۳۹/۱۲ و ۲۸۸/۲ و ۱۲۱/۱) «یواتفلا

 .(نیعبسلاو ةيناثلا ةريبكلا) رخآ يف ينآلا فتصملا مالکو 6۷۱-1۷۲ /۳) «ناییلا ءاوضأ»و

 تیپ ال باطخلا نأ نم «هرهظتسا ام ىلع فنصملا هلاق امب (4۳ /۲۲) ةيميت نبا لدتسا :(ةدئاف)

 :لاقف هغلیب نأ لبق فلکملا قح يف

 هتکمب ناك نم :لثم «هنع ًاديعب ناك نم ناك ءةنيدملا ىلإ رجاه نيح رضحلا ةالص يف ديز املو»

 .«ةالصلا ةداعإب لك يبنلا مهرمأي ملو «نيتعكر نولصي ةشبحلا ضرابو

 بيطخلل «هباشتملا صيخلت يلات» ىلع يقيلعت يف ةشبحلا ىلإ ةباحصلا باهذ جيرخت يف رظناو
 I AA} مقر TTA-TT /۲) يدادغبلا

 .ىلاعت هللا ءاش نإ :() يف )١(

 .بات نم ال :() يف دجوي الو 04-10 :ميرم (۲)

 .*...نوؤأري مه نيذلا# :(ب) يف دجوي الو 4-۷ :نوعاملا (۳)

 47-48 :رثدملا (4)



 1 الا -

 ."«رفك دقف اهکرت نمف ةالصلا مهنيبو اننیب يذلا ٌدهعلال :ِلَي لاقو -۸

 ."هلمع طبح رصعلا ةالص هتتاف نما :ْلي لاقو -

 ."”(ةالصلا كرت كرشلا نيبو دبعلا نيب» :لاقو -۳۰

 دقف ًادمعتم ةالصلا كرت نم» :لاق -ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص- هنعو -۱
 .هكردي ملو «رذ يبأ نع لوحكم هلاق هللا مه هنم تئرب

 يف ءاج ام باب) ناميإلا باتك يف يذمرتلاو ۳0۵ ۰:۳1 /5) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ (۱)

 يف يزورملا رصن نب دمحمو 0771 /1) «ىبتجملا» يف يئاسنلاو ((1316 مقر ثيدح) (ةالصلا كرت
 نباو ء(«ناسحإلا» - ١56 5) نابح ناو ۵۲ /۷) «نئسلا» يف ينطقرادلاو 4۸۹6) (ةالصلا ردق میظعت»

 مکاحلاو (۳1/۱۱) «فتصملا#و ( مفر) «ناميإلا» يف ةبيش يبأ نباو ۱۰۷۹ مقر) «نئسلا» يف هجام

 «ديهمتلا» يف ربلادبع نباو (۳۲۱/۳) يقهيبلاو .-يبهذلا هقفاوو هححصو- (۷- /۱) «كردتسملا» يف

 «ةنابإلا» يف ةطب نباو ۱۵۱۸) ؛ةنسلا» يف يئاكلاللاو «(847 /۳) «لماكلا» يف يدع نباو (۲۳۰/6)

 يملسألا ةديرب ثيدح نم (094 /۱۷) «ريسلا» يف يبهذلاو «(117” ص) «ةعيرشلا» يف يرجآلاو «(8075)

 .-هنع هللا يضر-

 .نابح نياو يذمرتلا هححص ثيدحلاو

 .(41 ص) «اهکرات مكحو ةالصلا يف مّيقلا نبا لاق امك «ملسم طرش ىلع وهو

 باب)و ۵۵۳ مقر ۳۱ /۲) (رصعلا ةالص كرت نم باب) ةالصلا تيقاوم باتك يف يراخبلا هاور (۲)

 .-هنع هللا يضر- ةديرب ثيدح نم «...ةالص كرت نم» :ظفلب (۵۹6 مقر) (ميغ موي يف ةالصلاب ريكبتلا

 ةالصلا تاقيم باب) ةالصلا باتك يف «ننسلا» يف هجام نبا هجرخأ فنصملا دنع يذلا ظفللاو

 .امهريغو )٤٤٤/۱(« «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو 41۹[ مقر) (ميغلا يف

 -(۲۲۸۹ مقر ۵۷4 /۷) «ةرهملا فاحتإ» :رظنا .(هلمع طبح دقف» :لاق هنأ الإ :ةميزخ نبا دنع وهو

 مقر ۸۸/۱) (ةالصلا كرت نم ىلع رفكلا مسا قالطإ نايب باب) ناميإلا باتك يف ملسم هاور (۳)

 ىلع يقيلعت يف ليصفتب هتجرخو ءارفكلاوا :؟كرشلا# دعب دازو «-هنع هللا يضر- رباج ثيدح نم ۲
 انيق .(۲۷۸ مقر 40 /۷) يدادغبلا بيطخلل «صيخلتلا يلات»

 نع هظفلب (415 مقر ۸۸۸ /۲) «ةالصلا ردق ميظعت» يف يزورملا رصن نب دمحم هجرعآ (4)

 .هيف يذلا مهبملل فيعض هدانسإو هعفر رذ يبأ نع ءلجر نع لوحکم

 -نب دمحمو «امهیلنسما يف (بختنملا - ۱۵۹6) ديمح نب دبعو (471/5) دمحأ هجرخأو



 «ناميإلا بعشاو (۳۰۶ /۷) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ؛(417“ مقر) !ةالصلا ردق میظعت» يف رصن-

 نأ «نميأ مأ نع لوحكم ىلإ تاقث هلاجر دنسب (۱۹۰ /۱۷) «قشمد خیرات» يف ركاسع نباو 67870 مقر)

 .«هلوسرو هللا ةّمذ هتم تنرب دقق ًادمعتم ةالصلا كرت نم هنإف ؛ًادّمعتم ةالصلا كرت ال» :لاق للا هللا لوسر

 .اهحيحص» يف نكسلا نبال ۳ /1) «ةباصإلا» يف رجح نبا هازعو

 يف يزملاو 2705 /۷) يقهيبلا هلاق ءنميأ مآ نم عمسي مل لوحكم «هعاطقنال فيعض هدانساو

 يمئيهلاو ۳۸۵ )١/ «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملاو «لامکلا بیذهت» يف (يماشل لوحكم) ةمجرت

 صيخلتلا»و (؟ 47“ /6) «ةباصإلا»و (۳۷۲/۹) «دنسلا فارطأ» يف رجح نباو ۰۲۹۰ /۱) «عمجملا» يف

 .مهريغو ۱8۸ /۲) «ریبحلا

 میظعت» يف رصن نب دمحمو ۳28۷ مقر ۲۱۵ /5) «يناثملاو داحآلا» يف مصاع يبأ نبا هجرخأو

 ةفرعم» يف ميعن وبأو (4۷۹ مقر ٠۹۰ /75) «ریبکلا» يف يناربطلاو ۹۱۲۰۹۱۲ مقر) «ةالصلا ردق

 يف امك- «هدنسا يف نايفس نب نسحلاو ءنكسلا نب ىلعي وبأو ۷۵۱۸ مقر ۳۲4 /5) «ةباحصلا

 .هوحلب هتعفر ةميمأ ثيدح نم -(۲۳ /5) «ةباصإلا»

 هيف «فیعض هلئسو «ل نسيأ مآ -ةميمأ :يآ- هذه :(يزور رملا رصن نبا خيش) ىبحي نب دمحم لاق

 .هفيعضت ىلع رثكألا يواهرلا نايفس نب ديزي
 مكاحلا ىلإ (۱4۸/۲) (ريبحلا صيخلتلا» يف رجح نبا هازعو ۲۱۷ /6) ؛دئاوزلا عمجم» :رظنا

 تحت «ةرهملا فاحتإ يف هسفن رجح نبا هركذ الو «هیف هب رفظأ ملو «ةميمأ ثيدح نم ؛كردتسملا» يف

 .ملعأ هللاو هيف هنظأ الو «نآلا ىلإ (ءاسنلا ىنك) هيف يذلا مسقلا عبطي ملو «(ةميمأ)

 نبال «ةلصلاو ربلا ىلع هتادايز» يف يزورملا نيسحلاو ۳۳ مقر) «ناميإلا» يف يندعلا هجرخأو

 مقر) ؛ةالصلا ردق ميظعتا يف رصن نب دمحمو :-(۱7۱ /۱۷) ركاسع نبا هقيرط نمو- )٠١١7( كرابملا
 هلاجرو ءلوحكم لسرم نم (۵۰۰۸ مقر ۱۲۶-۱۲۵ /۳) «فئصملا# يف قازرلادبعو +۷

 .تاقث

 نم نف ؛ادّمعتم ٌةبوتكم ةالص نكر الو» :هيف ؛لیوط ثيدح نمض لبج نب ذاعم نع بابلا يفو

 .(هللا مذ هنم تئرب دقف ًادّمعتم ةبوتكم ٌةالص كرت

 «ريبكلا» يف يناربطلاو ٩۲ ۱) «ةالصلا ردق میظعتا يف يزورملا رصن نب دمحم هجرخأ

 يبآ نع 57١5( مقر) «نییماشلا دنسم» يقو (نیمرحلا راد - ۷۹۵۲) «طسوألا»و (151 مقر/۲۰)

 .ًادج فیعض هدانساف ثیدحلا كورتم ءدقاو نب ورمع هیفو هذاعم نع ينالوخلا سيردإ

 ريج نب نمحرلادبع قيرط نم -هظفت روكذملاو- )۲۳۸/١( «دنسملا» يف دمحأ هجرخأو

 چ اعم كردي مل ريبج نباف «عطقنم وهو فاعم نع يمرضحلا



 ۱۳ دالا
 عاضأ مالسإلا يف راحل طح ال هنإ امأ» :-هنع هللا يضر- رمع لاقو -۲

 .«ةالصلا

 ناف عاطقنالا نم ملس ول ؛حیحص دمحأ دانسإل :(۱۹۱/۱) «بیغرتلا» يف يرذنملا لاق =

 .ةداعلاک ۱۲۵ /5) «عمجملا» يف هوحنو .«ذاعم نم عمسي مل ريفن نب ريبج نب نمحرلادبع

 «هتنسا يف هجام نباو (۱۸) ؟درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرتخأ ءادردلا يبأ نع بابلا يفو

TTY)ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو 4٩۱۱ مقر) هةالصلا ردق ميظعت» يف رصن نب دمحمو ۶ » 

 .ءادردلا يبأ نع ءادردلا مأ نع بشوح نب رهش قيرط نم (۸۲۳ /۲) «ةنسلا» يف يئاكلاللاو ۰/۷

 .«هیف فلتخم رهشو «نسح هدانسإ» :يريصوبلا لاق مالک هيف رهشو

 هداتسإ يفو» :(5/8١/؟) «ريبحلا صيخلتلا» يف رجح نبا لاق اذلو دهاوشلا يف هب سأب ال :تلق

 .(فعض

 !«هننسا يف متاح يبأ نبال 255 ص) ااهكرات مكحو ةالصلا» يف ميقلا نبا هازعو

 للا ةمذ هنم تئريو «هلمع هللا طبحأ ًادّمعتم ًادمع الص كرت نم» :ظفلب هعفر رمع نع بابلا يفو

 بوت - لجو زع- هلل عجارپ ىتح
 .ةرمب واو هدانسإو ۱۹۰۰ مقر ۷۷۷ /۲) «بیهرتلاو بيغرتلا» يف يناهبصألا ةنسلا ماوق هجرخأ

 نأ :لوقلا ةلمجوا :ةقباسلا قرطلا ضعب حر نأ دعب )٩۱/۷( «ءاورإلا» يف ينابلألا انخيش لاق

 «بيغرتلا حیحص) يف ءادردلا يبأ ثيدح ىلع مكحو .«بير الب حيحص دهاوشلاو قرطلا هذهب ثيدحلا
 ىلعو (054 مقرب هيف هرظنا) ذاعم ثيدح ىلع مكح كلذكو «هريغل نسح هناب (07۷ مقر ۳۷۲

 !هريغل حيحص هنأب (۵۷۳ مقرب هرظنا) نميأ مآ ثيدح ىلع مكحو 01/١(« مقرب هيف هرظنا) ةميمأ ثيدح

 .مالقت امك «ةاورلا ضعب كلذ ىلع صنو ی يبلا ةالوم ةميمأ يه نميأ مأ نأ :باوصلاو

 ال» :نميأ مآ ثيدح ظفل نع لاقو «اهب ىوقتي دهاوش هلا :ذاعم ثيدح نع (۳۱۸/۱) هيف لاقو

 -۲۷/۳) ديمح نب دبع دنع تاياورلا ضعب يف امك «نابوث وهو هلهآ ضعبل باطخلا» :«ةالصلا كرتت

 «مهو دقف ؛ثينأتلا ءات ةدايزب «يكرتت ال» :ظفلب ثيدحلا قاس نم نأ ركذو «(۸۰-۸۱) يجانلا هلقنو ۲

 .«ةريثك دهاوش هل نآل ؛تباث وهف «عاطقتالاب هلعأ دق فلؤملا ناك ناو ثيدحلاو

 ثيدح نم يناربطلا دنع رخآ ًادهاش )١448/7( ؛ريبحلا صيخلتلا» يف رجح نبا هل ركذو :تلق
 .«فيعض هدانسإو» :لاقو قدابع

 يف قازرلادبعو ؛«ناميإلا» يف امهالك ۲ مسقر) يندعلاو (۱۰۳ مقر) ةبيش يبأ نبا هجرخأ ()

 =(4۷۷۵ مقر 1۷ /و ۰ مقر ٥ /۲و ۱ ۹ مقر ۱۵۱-۱۵۱ ۰۱۵۰ /۱) «فتصملا»



 لیلا ۱۱۸

 .«رفك دقف ةالصلا كرت نم :يعخنلا ميهاربإ لاقو -۳۳

 . "كلذ لثم ینایتخسلا بویآ لاقو -4

۳ E ا 
 هللا يضر- ةريره يبأ نع «قيقش نب هللادبع نع يريرجلا یورو ٥-

 هكرت لامعألا نم ائيش نوري ال ايب هللا لوسر باحصأ ناك :لاق «-هنع ىلاعت

 ركذ نود يذمرتلا هجرخأو «(كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأ .”ةالصلا ٌريغ ””رفك

 ۳۰ ۹ ۰۵۹۲۸ ۰۹۲۷ ۱۹۲۰۸۲۵ ۰۹۲6 4177 مقر) (ةالصلا ردق میظعتا يف رصن نب دمحمو-

 يف ي و يف كلامو : بطلا» يف دعس نباو ذ یلماحملاو ء(۳۹ /۱) ؛ةأطوملا» ىف كلامو ۳۵۱ ۰۳۵۰ /۳) «یربکلا تاقبطلا» یف دعس نباو ۱

 دمحأ مامإلا نبا هللادبعو ۵۲ /۲) «هنتس» يف ينطقرادلاو «(يقيقحتب - يدهم نبا ةياور - ٥٤ مقر) «هيلامأ»

 ين يقهيلاو (۱۳6) «هتعیرش» يف يرجآلاو (۸۲۵ /؟) «ةنسلا» يف يئاكلاللاو «(00) ؛هيبأ لئاسما يف

 - رمع ةمجرت - ۳۱۲ ۳۱۱ ۹ ؛۳۵) (قشمد خیرات» يف رکاسع نباو 4۳۵۷ /۱) «یربکلا ننسلا»

 .حيحص هدانس)و ءاهدحأ اذه ظافلأو ديناسأب (۲۲۲) «رمع بقانم» يف يزوجلا نباو ء(ةنيكس قيقحت

 .(۱۳/۱-۱۳۷) ريثك نبال «قورافلا دنسم# :رظناو

 نع (۵۰۰۹ مقر ۱۲۵/۳) «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأ ل ينلل ثيدح اذه یورب (۱)

 .ريبزلا يب أ ةنعنع هيفو هعفر رباج نع :ریبزلا يبأ نع يروثلا

 (۸۲۸/۲) (ةنسملا» يف يئاكلاللاو ۹6۷ مقر) ؛ةالصلا ردق ميظعتا يف رصن نب دمحم هجرخأو

 .حيحص هدانسإو هرحن فقوأو ...ارباج تعمس : لاق ءريبزلا يب أ نع ةمثيخ يبأ نع

 لاقو» :هصن ام ربلادبع نبال (۲۲۹/4) اديهمتلا» يف تدجو دقف «يعختلا رث ال ةبسنلاب امأو

 نب قاحسإو «لينح نب دمحأو كرابملا نباو ينايتخسلا بويأو هتیتع نب مكحلاو :يعخنلا ميه اربإ

 ال ؛لاقو ءاهئادأو اهئاضق نم ىبأو «رذع ريغل اهتقو جرخي ىتح هادمعتم ةدحاو ةالص كرت نم :هيوهار

 .«نيملسملا نم هرو هثري الو «لالح هلامو همدو ءرفاك وهف ؛يلصأ

 فک ةالصلا كرت» :لاق «بويأ نع (۹۷۸ مقر) (ةالصلا ردق میظعت» يف رصن نب دمحم دنسأ (۲)

 مکحو ةالصلا يف ميقلا نباو («هحیحص» - ۲۷۱/۱) «بيغرتلا» يف يرذنملا هركذو .«هيف فلتخي ال

 يف همالك قبمو 6۲۲۵ /4) ؛دبهمتلا» يف ربلادبع نبإ هلقنو «يمالسإلا بتكملا .ط - ٩۳ ص) ؟اهكرات

 .قباسلا شماهلا

 .ًارفك :(ب) يف (۳)

 -:«صيخلتلا» يف يبهذلا لاقو ؛«امهيطرش ىلع حيحص» :لاقو ۷ /۱) مكاحلا هجرخآ (4)



 ۹ اللا -
 یتح ةالصلا كرت نم مظعأ كرشلا دعب بنذ ال :*۳ مزح نبا لاقو «" ةریره يبأ

 .قح ریغب نمؤم لتقو ءاهتقو جرخی

 وبأ ينثدح :لاق «ةصيبق نب ثیرخ نع «نسحلا نع «ةداتق ناب ابن مامه یورو -

 ؛ةالص هلمع نم اقل موي دبا هب باحال الب هللا لوسر لاق :لاق «ةريره

 .يذمرتلا هنسح " رخو باخ دقف تدسف نو جنو حلف دقف تحلص ناف

 «قیقسش نب هللادبع لوق وه امناو «هيف ةريره يبأ رکذ مدع باوصلاو !فیثآ نب سيق هیفو «؟حلاص هدانسإ»-
 ۱۹۰۱8(۰ مقر ۱۳۱/۱۵) «ةرهملا فاحتإ» :رظنار .يتأيس امك

 4۲۹۲ 4 مقر) (ةالصلا كرت يف ءاج ام باب) ناميإلا باتک يف «عماجلا» يف يذمرتلا هجرحآ (۱)

 6۹4۸ مفر) ؛ةالصلا ردق میظعت» يف يزورملا رصن نباو ۱۳۷ مقر) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نباو

 .(11/7) ؟عومجملا# يف يوونلا هححصو «حيحص هدانسإو

 -ةبيش يسبأ نبا دنع- ىلعألادبع ةياورو طلتحا هنأ الإ «ةقث -سايإ نب ديعس :همساو- يريرُجلاو
 ۱ ,هطالتخا لبق هنع

 ۲۷۹ مقر ۲۳۹ /۲) -ًاضيأ- هرظناو 0۲۱۱۵ مقر ةرقف رخآ ۱۹/۱۱) ؛یلحملا» يف (۲)

 .(۲۲۹۸ مقر و

 «لامكلا بیذهت» يف يزملا لاق هديدش بارطضا هيف مقوو «هريغل حيحص ثيدحلا (۳)

 ؛هعفر يف كش نم مهنمو ؛هعفر نم مهنم ؛برطضم ثيدح وهلا :(ميكح نب سنأ) ةمجرت يف (۳۹۲/۳)

 نع :لاق نم مهنمو «ةريره يبأ نع طيلَس ينب نم لجر نع نسحلا نع :لاق نم مهنمو «هفقو نم مهنمو
 ۱ .ةريره يبأ نع نسحلا

 اههبشآ» :هناولآو ههوجوو بارطضالا درس يف لاطأو (۲۸/۸) ؛للعلا» يف يتطقرادلا لاقو

 .اةريره يبأ نع ميكح نب سنأ نع نسحلا نع :لاق نم لوق باوصلاب

 نسب دمحمو 4۲۳۲ /۱) يئاسنلاو (8۱۳) يذمرتلا اهجرخأ دقف .فلؤملا اهركذ يتلا قيرطلا امأو

 خيرات» يف ركاسع نباو ؛(1057) ؛لکشملاد يف يواحطلاو ء(١۱۸ مقر) «ةالصلا ردق ميظعت» يف رصن

 .«هجولا اذه نم بيرغ نسح» :يذمرتلا لاقو .(۲۷۷ /۲۰) ؛قشمد

 اهجرخآ دقف :«باوصلاب اههبشآ» :ينطقرادلا اهنع لاق يتلا ميكح نب سنأ نع نسحلا قيرط امأو
 ۰۲۱۲ /۱) مكاحلاو 8۲۵/۲(۰) دمحأو «(۸74) دواد وبأو ۳6 /۲) «ریبکلا خیراتلا يف يراخبلا

 رکذ» يف میعن وبأو ۲ 3A1 مقر) «ةالصلا ردق ميظعتا يف رصن نب دمحمو «(787 /۲) يقهيبلاو

 3 ۲٤۵(. /۲) «ىلحملا» يف يف مزح نباو 4۲۵6 /۱) «ناهبصأ رابخأ



 يف يزورملاو (۲۸/۸) «للعلا» يف ينطقرادلا هجرخأف «ناولأ ىلع نسحلا نع هيف فلتخاو =

 يفو) هنع (۲۳۳ ۰۲۳۲ /1) يئاسنلاو ؛ةيواعم نب ةعصعص نع هنع ٩۱۵( مقر) هدهزل ىلع هتادايز»

 خيراتلا» يف يراخبلاو ۱۰۳ )٤/ دمحأو «عفار يبأ نع (اطخ وهو ؛(دایز نب نسحلا) نع) :عوبطملا

 يقهيبلاو (۲4۸/۸) «للعلا» يف ينطقرادلاو (۱4۳۲) هجام نباو (۸۲۵) دواد وبأو ۳4 /7) «ریبکلا

 يراخبلاو ءطيلّس يتٻ نم لجر نع هنع (۱۸۷ مقر) !ةالصلا ردق میظعت» يف رصن نب دمحمو (۳۸۱/۲)

 .عفان نع هنع (011 /۲) يدع نباو ءلجر نع هنع (1۲۲۵) ىلعي وبأو ۳6-۳۵ /۲) «ريبكلا خيراتلا» يف

 «ریبکلا خيراتلا» يف يراخبلاو 15١4-2500 /۲) ةيش يبأ نباو (۲۸) يسلايطلا هجرحأو

 ىلع يراخبلا لاق «ةريره وبآ انثدح :لاق اهضعب يفو «ةريره يبأ نع نسحلا نع قرط نم (۳۵ ۳6 /۷)

 .«اذه يف ةريره يبأ نم نسحلا عامس حصي الو» :اهرثإ

 ةريره يبأ نع نسحلا نع يلع نب يلع قيرط نم (۳4/۲) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخآو
 .ًافوقوم

 ۱۸۰ مقر) «ةالصلا ردق میظعتا يف رصن نباو ؛(۱8۲۵) هجام نباو ۲۹۰ /۲) دمحأ هجرخأو

 نب ديز نب يلعو .هب ؛مسیکح نب سنأ نع ديز نب يلع قيرط نم (۱۵۹/6) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو
 .(4۳۹/۲۰) «لامکلا بیذهت» :رظنا .ةمثآلا نم ةعامج هفعض «فيعض «ناعدُج

 ۰۲۳۲ /۱) "یبتجملا» يف يئاسنلا هنعو ء(007 مقر) "هدنسم) يف هيوهار نب قاحسإ هجرخأو

 رمعي نب ىيحي قيرط نم (۸۱ /5) ادادخب خیرات» يف بيطخلاو ۲۵0 6) ؛راثآلا لكشم» يف يواحطلاو
 .ةريره يبأ نع

 :(177/14) «فنصملا) يف ةببش يبأ نباو ۳۷۷ /هو ۱۰۳ 10 )٤/ «دنسملا» يف دمحأ هجرخأو

 قيرط نم (۲۵۵۲) «راثآلا لکشما يف يواحطلاو ؛(۱۸۲ مقر) «ةالصلا ردق ميظعت» يف رصن نب دمحمو

 .حيحص هدانسإو ال يبنلا باحصأ نم لجر نع :لاق هنأ الإ ءىبحي نع سيق نب قرزألا

 .رمعي نب حي طقسأو :(۲۱۳ /۱) مكاحلا هجرخآو

 .يرادلا ميمت ثيدح اهرهشأو اهخصآ «ةديدع دهاوش ثيدحللو

 نباو ۲۲۲-۲۱۳ /۱) «كردتسملا» يف مكاحلاو «(817 مقر) ؟ننسلا» يف دواد وبأ هجرخآ

 ١575(: مقر) (نئسلا» يف هجام نباو ؛ليعامسإ نب ىسوم قيرط نم (۲8۵/۲) «یلحملا» يف مزح

 قيرط نم (۲۱۲۸۱) «كردتسملا» يف مكاحلاو ۱۳۲ مقر وأ ۳۱۳ /۱) «ننسلا» يف يمرادلاو

 نباو ؛يميتلا دمحم نب هللادبع قيرط نم (۲۵۵۲ مقر) «لکشملا» يف يواحطلاو .برح نب ناميلس
 يف دمحأو «ملسم نب نافع نع ٠۳/0 ١( (دنسملا» يف دمحأو ۱8۲۳ مقر) «ننسلا» يف هجام

 26۱۹۰ مقر) «ةالصلا ردق ميظعت» يف رصن نب دمحمو ؛یسوم نب نسح انئدح :(۱۰۳/4) دنسملا»



 «ريبكلا» يف يناربطلاو .دیلولا يب بأ قيرط نم (يقيقحتب - ۲۷۵۸ مقر) ةسلاجملا» يف يرونيدلاو-

 يفو «ليعامسإ نب -اذك- لمؤمو لاهنملا نب جاجح نع -نيدانسإب- (۱۲۵۲ ۰۱۲6۵ مقر )
 نع (۱۰۹/۱) «ةباحصلا مجعم# يف عناق نباو « ءارصتخم لاهنملا نب جاجح نع (۲۳ مقر) «لئاوألا»

 عفر يرادلا ميمت نع ؛ىفوأ نب ةرارز نع دنه نب دواد ان :ةملس نب دامح نع مهعيمج ؛ةشئاع

 .هريغ هفقوأ دقو هعفر دامح طبض ْنِإ .حيحص هدانسإو

 .«ةملس نب دامح ٌريغ ّدحأ ثيدحلا اذه عفري مل :ديلولا وبأ لاق» : يرونيدلاو رصن نبا لاق

 .ادامح ريغ هعفر ًادحأ ملعأ ال :-برح نب ناميلس :يأ- لاقوف :هبقع يمرادلا لاقو

 :مهنم ؛دنه يبأ نب دواد ىلع دحاو ريغ هنقوو :تلق

 41/11) «فنصملا» و (۱۱۲ مقر) «ناميإلا» يف ةيش يبأ نبا هنعو «نوراه نب ديزي #

 .(۲۸۷ /۲) يقهيبلاو «8/15١3و

 .(۱۱۳ مقر) «نامیالا» يف ةبيش يبأ نبا هنعو «ریشب نب میشه #

 .(۱۹۲ مقر ۲۱۷ /۱) «ةالصلا ردق میظعت» يف رصن نبا هقيرط نمو «هللادبع نب دلاخ *

 .(۱۹۲ مقر ۲۱۷ /۱) «ةالصلا ردق میظعتا يف رصن نبا هقيرط نمو لضفملا نب رشب #

 :يدعسلا هللادبع نب ميهاربإ قيرط نم (۲۸ مقر) «هدتاوف» يف يليلخلا ىلعي يبأ دنع هب ترفظ مث

 نع نايفس نع بسيرغ ثیدحلا» :هبقع لاقو ءاعوفرم دواد نع ءيروثلا نايفس نع «نابأ نب زيزعلادبع انث
 يف يراخبلا هنع ىور ءةقث وهو «ميهاربإ الإ يفوكلا زيزعلادبع نع الو نیزعلادبع الإ هنع هوري مل دواد
 .«هتع قلخلا هاور تواد نع ةملس نب دامح ثيدح نم اذه روهشملاو «حیحصلا»

 نايب»و ۷-۰۸ /۳) «ةرهملا فاحتإ)و ؛(4۲۲ مقر ١97 /1) متاح يبأ نبال «للعلا» :رظناو

 «ةحيحصلا ةلسلسلااو ؛(۲۳۹ مقر ۲۲۹/۵-۲۳۰و 191/5 مقر ۱۳۳-۱۳۲ /4) «ماهیالاو مهولا

 ۱ .(۱۳۰۸ مقر)

 ناف ؛يدبع ةالص يف اورظنا :هتكئالمل هللا لوقیف :ةریره يبأ ثيدح ظافلأ ضعب يف درو :(ةدئاف)

 ېوطت هل ناك ناف ؟عوطت نم يدبعل له اورظنا :لاق ائيش اهنم صقتنا ناك ناو «ةمات هل تبتك ءةمات تناك

 .هوحنو !هعّوطت نم هتضيرف يدبعل اومتأ
 ةعورشملا تاعيهلاو ننسلا نم صقتتا ام دار نأ لمتحيا :«يدمرتلا حرش» يف يقارعلا ظفاحلا لاق

 يف هلعف امنإو ءاهيف هلعفي مل نإ ةضيرفلا يف كلذ ُباوث هل لصحي ناو ؛ةيعدألاو راكذألاو عوشخلا نم اهيف

 -ىلاعتو هناحبس- هللاو «عوطتلا نم هنع ضوعيف هلصُي ملف ءأسأر ضنارفلا نم كرت ام لمتحيو ؛عوطتلا

 .«ةضورفملا تاولصلا نع ًاضوع ةحيحصلا تاعوطتلا نم لبقي

 -صضرف نم صقن ام هل لمكي نوكي نأ لمتحیا :«يذوحألا ةضراع» يف يبرعلا نب ركب وبأ لاقو



 ةاكزلا مث» :هلوقل ؛رهظأ يدنع لوألاو «عرشخلا نم هصقن ام لمتحيو «عوطتلا لضفب اهدادعأو ةالصلا-

 كلذك اهلضفب ةاكزلا ضرف لمكي امكف ءلضف وأ ضرف الإ ةاكزلا ىف سيلو :«لامعألا رئاسو كلذك

 مو معآ همزعو ففثأ هدعوو ؛مسرآ هللا لضفو :ةالصلا

 :ةديبع وبأ لاق

 دنع حجارلاو هتاف ام دانسل «عوطتلا راثكإ هيلع بجاولاف «هتايح يف تاولص هتناف نم ناف ؛هیلعو

 رمألاب بجاوب سیل وهو «ليدج رمأ ىلإ هژاضف جاتحيف «تاف نإ نيتقو نيب ددحملا بجاولا نأ :نییلوص لا
 «نايبلا ءوضأ»و ءيشكرزلل (دعب امو 4۰۲ /۲) «طيحملا رحبلا» :رظنا .نيرثكألا لوق وهو «لوألا

 ؛دباعلا مالعإلا يباتكو ۱۹۱-۱۹۷ ص) اهقفلا لوصأ ةركذم»و :.(077"-ه٠7 /هو ۳۳۳-۳۳۱/۵)

 .(ةثلاثلا .ط - ۷۸-۷۹ ص)

 .نیققحملا نم دحاو ريغ هیلعو «ميقلا نباو «ةيميت نباو «مزح نبا رایتخا وه هانرکذ يذلا اذهو

 .(دعب امو ۷۳ ص) ميقلا نبال «اهکرات مکحو ةالصلا»و «(۲ ۲۳۵-۹ /۲) «یلحملا» :رظنا

 :(فحصلا ضعب اهتلوادتو «ماوعلا ضعي دنع تعاش ةفارخ ىلع هيبنت)

 ةالصلا هذه ىلص نم نأ -هللا هحبق - هعضاو معز «ةالصلا عيضمل ةصاخ ةالص هيف ثيدح عاش

 ىرخأو «ةفارخلا هذه تيأر ينآ الولو !بذكلا نكيلف ؛اذكهو !!ةنس يتتم ةالصلا كرت نع ضرعت اهنإف

 «(دشارجلا) هتلوادتو عاش دقو امآههدامخاب تامُي لطابلا نإف ءالاب اهل تيقلآ ام (دئارجلا) ضعب يف ءاهعم

 .لطاب نم هيف ام ىلع هیبنتلاو كلذ ةبراحم بجاولا نم نإف

 تعضأ ينإ !هللا لوسر اي :لاقف باش لخد» :تلاق ةملس مأ نع :وهف ؛عوضوملا (ثيدحلا) امآ

 !؟يتليح امف ؛يتالص

 نيرشعو ةسمخ ةعكر لك يف أر قت ؛تاعکر نامث ةعمجلا ةليل يلصف نأ تب ام دعب كتليح :لاق

 ولو ؛كل ةرافك كلذ نإف ؛ادمحم ىلع هللا ىلص» :ةرم فلآ لقف تغرف اذإف .«دحأ هللا وه للقإ# ةرم

 ينارتو «ءاروح فلآ ةيآ لكبو «ةئجلا يف ةنيدمو «ةنس ةدابع ةعكر لكب كل بتكو هقنس يتتم ةالص تكرت

 .«هتليل نم مانملا يف

 -۱۳0/۲) «تاعوضوملا» يف يزوجلا نباو :(۳۵-۳ /؟) «ليطابألا» يف يناقروجلا هجرحخآ

 نيشل ًادصاق نوكي نأ فاخأو «صاصقلا ةلهج نم هعضاو ناكو «كش الب عوضوملا :لاقو ۳۲
 قو لوسرلا لوق يف كش همانم يف كي يبا ری ملو ءتفصلا هذه نم ناسنإلا یّلص اذإ هنأل ؛مالسإلا

 «ليهاجم هدانسإ يفو «لاحم اذه !؟ةضرتفم ةريثك تاولص ماقم اهب عوطتب ةريسي تاعكر نامث موقت فيكو

 .الصآ ءيشب سيلف

 -.(91 /۲) «ةعيرشلا هیزتت» يف قارع نباو (14/۲) «ةعونصملا ئلآللا» يف يطويسلا هّرقأو



 .«الف الإو .عوضوملا نكيلف اذکمو» :لاقف :(7/ مقر) ةراتخم ثيداحأ» يف يبهذلاو-

 .ةالصلا يف نونواهتي مهلعجت ثيحب «سانلا نم ريثك ىلع ءيس رثآ ثيدحلا اذهلو

 يف درو دقق ةرخاتملا هقفلا بتک ضعب يف ةروكذم يهو ءارخؤم تعاش يتلا (ةفارخلا) امأو
 ّنأو !!ةالصلا كرت د ةيدفل كو -(۲ ٤٤ /۲) «نييلاطلا ة ةثاغإ)و 6۳9۵ /۱) «نيدباع نبا | ةيشاحاك- اهضعب

 !!ةطنحلا نم دم ماعطإلا ٌرادقم مهُضعب ددحو ءانيكسم ٍةالص لك نع مِيطُي ةالص هيلعو تام نم

 نيتس نع صخش يفوت ول :كلذ لاثم ؟ريبك ةرافكلل بولطملا رادقملا نوكي نيياحألا ضعب يفر

 نيعبرأو سسمخ ةالص نع ةيدف هتكرت يف بجاولا نوكي نراصي ال نيذلا نم ناكو «- :بلاغلا رمعلا- مع

 :يلاتلاك اهتميقو -ًابلاغ ابّصلا ةدم ًاماع رشع ةسمخ انفذح- ةلس

 .ًايرقت مارغ وليك ةثالث = ةطنحلا نم وادمأ ةسمح = موي لک نع بجاولا

 .ملک ۰ = (ةرافکلا رادقم) ۳ × (ةیرمقلا ةنسلا رادقم) ۳۵6,۳۱  (رمعلا) 0

 !ًاييرقت تط نوعبرأو ةينامث :يأ
 اذهو !!ةثرولا سوفت هب حمست ال دقو هةكرتلا هب يفت ال دق ادج ًاريبك ًاغلبم يواسي رادقملا اذهو

 اورکذف !عرشلا ىلع لياحتلا ىلإ -ناطلس نم اهب هللا لزنآ ام يتلا- ةرافكلا هذه ةيعورشمب نيلثاقلا عقوأ

 هنع جتني ال هنإف ءرشلا اذكهو :ةئيس ىلإ نیس نیس نم اورفف !!رزولا نم مهتيم صالخل اهيلإ نوأجلي ةليح سانلل
 :اولاقف ءهلثم رمآ الإ

 يف عضويو «تيملا تاسرت يلح نوعمجي مش .ةبدأم يف ءارقفلا نم اددع ىفوتملاةثرو عتجی

 تلق :ًالئاق ةرّصلا ءارقفلا دحأ يطعيف «سلجملا بناج نم ادييف ةثرولا نع ًاليكو مهدحا موقيو قرص

 تمت دق ةبهلا نوكتف ةّرتصلا ضبقيو سلق :ريقفلا لوقيف !؟قوقحو ٍقالص نم نالف ةمذ يف امع لاملا اذه

 ريق ىلإ اهب هه هم هذه کر رولا ليكول ًالئاق : ةرصلا ريقفلا دري تاظحل دعبو «ضبقلاب

 نم هيلع امم هتّمذ تئربأ دق مهنظ يف تیملا نوكي اذهبو ءسلجملا ءارقف ىلع رودي ىتح اذكهو رخآ

 هتّرتصلا يف ام راشعم لداعي ال ءلاملا نم ٌءيش ءارقفلا ءالؤه ىلع موی ةبداملا دعبو «ةدايزو لب «قوقح

 !!ةالصلا كرت ءازج نم مهبحاص اوذقآ دق مهنآ نونظي مهو ,سلجملا ضفنيو

 «نیفّرخملا ضعب اهب لمعي «عوضوملا ثيدحلا يف ةدراولاو «هقفلا بتك يف ةروكذملا ةيفيكلاو

 اهحرشو اهدیآو اهلّصاو ةليحلا ةيفيك عم اهركذ دقف !!بهذملا بتك يف ةدراو اهنأل !!ةعورشم اهنأ نوريو
 يطايمدلاو (۳۰۸/۱) «راتخملا ردلا ىلع هتیشاح» يف يواطحطلاو ۳ /۲) «هتيشاح» یف نيدباع نیا

 )514/١(. «نيبلاطلا ةئاغإ» يف

 ءاملعلا نإف ءاهب لوقلا نم كتافاعم ىلع كر دمحاو ءاهنم رذح ىلع -ملسملا يخأ- نكف

 -هذقتيو هراسإ نم هكغي میظعلا بنذلا اذه ّلعف يذلا اذه لهف «لتقلا وه اصلا كرت ءازج نإ :نولوقي



 ب الا ۲٤

 نار للا الإ هل ال نآ "اونی یتح ساتلا َلِتاقأ ْنآ ُترِمُأ» :ِةلكَي لاقو -۳۷

 يني ارمتم# كل ارلس داف اقل ریو هوس اتو تل لوم امج

 .هيلع قفتم ' "للا ىلع مهباسحو «مالسالا حب الإ مهلاومآو مععامد

 َكّليو» :لاقف !هللا ىت یی !هللا لوسر اي :لاق ًالجر نأ هديعس يبأ نعو -۸

 ىلاعت هللا يضر- ديلولا نب ُكلاخ لاقف !؟ةللا ین ضرألا لهأ ّقحأ تسلا

 .هيلع قفتم ”(يْنَصُي نوکی نأ ِهّلعل ءال :لاقف !؟هللا لوسر اي هع برضا الآ :-هنع

 يضر- ورمع نب هللادبع ثيدح نم «هدنسم» يف دمحأ مامإلا یورو -۹

 لك فرعي ةيليثمتب ؟فسيك مث «لاملا نم تامهیرث وأ حمقلا نم تانفحب هنع قّدَصَ نأ هللا باذع نمد

 تایآ اوُدِخَت الو :-ىلاعت- هللا لاق دقو «دجلا ىلإ اهنم برقأ لزهلا ىلإ اهنأو «ةيليثمت اهن اهيف كرتشم

 :ءاسنلا] (مُهُمِواَحح وْهَو هللا نوُمِواحُي نيقزانملا نإ :-لجو زع- لاقو ۱ :ةرقبلا] اوره هللا

۲ 

 اهيف ةكراشملل اهّیلح تذخأ ةأرما لك نأ تملع اذإ -ئراقلا يخآ- كل حضت ةروكذملا ةيليثمتلاو

 ال ةرصلا رين ريقفلا يطعي يذلاو ؟عّربت اذه لهف دوعي ال نأ نع الضف هنم ىندأ لدي وأ صب نأ یضرت ال

 اهنم ألمي ْنأ ٌعيطتسي ال هنأ ملعي وهو اهضبقي ريقفلاو ءاهّدر يف اكلتي نأ هيلع ركنيو «كلتميل اهايإ هيطعي

 نوملعي -ةيليثمتلا هذه يف- دوهشلاو لباقلاو بجوملا نإ ؟هذه ةبه ّيأف «هبيج اهب ألمي نأ نع ًالضف «هينيع

 .ًادراو كلمتلا سيلو «ظافلألا الإ ةبهلا هذهل ةقيقح ال نأ

 لب «ةالّصلا كرت ىلع سانلا نم ًاريثك عّجبشت ةتبلا صن يف درت مل يتلا ةعدتبملا ةيدفلا هذه ّنإ مث

 .مالسإلا دومع يهو «ةالصلا ةميقب يرزت -یلاعت هللاب ذايعلاو- اهنإ

 .اولوقي :(ب) يف )١1(

 ۲۵(۰ مقر ۷١ /1) (...ةالصلا اوماقأو اوبات نإف باب) ناميإلا باتك يف يراخبلا هجرخآ (۲)

 (...هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح سانلا لاتقب رمألا باب) ناميإلا باتك يف ملسمو

 .-امهنع هللا يضر- رمع نب هللادبع ثيدح نم (۲۲ مقر ۲ /۱)

 .قتا :0) يف (۳)

 نمیلا ىلإ دیلولا نب دلاخو بلاط يبأ نب يلع ثعب باب) يزاغملا باتک يف يراخبلا هجرعآ (6)

 ۷6۲ /۲) (مهنافصو جراوخلا رکذ باب) ةاكزلا باتک يف ملسمو :(4۳۵۱ مقر ۱۷ /۸) (عادولا ةجح لبق

 .«ةللا يقي نأ ضرألا لهأ ّقحأ ُتسلرا» :هظفلو ۱۰54 مقر



 ۱۳۰ زاها

 هل نكي مل ةالّصلا ىلع ظفاحي مل نَم» :لاق هنأ يب يبنلا نع .-امهنع یلاعت هللا
 يبأو] ناماهو نوعرفو نوراق عم ةمايقلا موي ناكو جن الو اهرب الو رون

 .كلذب هدانسإ سيل " «فلخ نب يبأو 2””[لهج

 و ل فرس نو

 الود :نم ًالدب ؛«باجح الوت :(ب) يفو :هةاجن الو ًاناهرب الو ًارون هل نكت ملو» :() يف (۱)
 .(قاجن

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۲)

 نم بیوصتلاو «اورمع نبا" حیحصلاو ؛ارمع نبا دنسما نم نیتخسنلا يف ثیدحلا ءاج (۲)

 .(۱۲ ۰۳۷ مقر 0۰۷ /۹) «ةرهملا فاحتٍ» :رظناو هجیرخت رداصم

 يف يمرادلاو «اامهيدنسم» يف (بختتملا - ۳۵۳ مقر) دیمح نب دبعو (۱۹۹/۲) دمحآ هجرخآ

 «(0ناسحالا» - ۱۶۲۷ مقراو («دراوما - ۲2۵ مقر) (هحیحص» يف ناب نباو ۳۰۱ /۲) ؟هتنس»

 «(ةلاسرلا ةسسؤم .ط - ۳۱۸۱ 0۳۱۸۰ مقر وأ ةيدنهلا .ط - ۲۲۹/۶) «لكشملا» يف يواحطلاو

 مقر 1۸۳ /۲) «ةنابالاث يف ةطب نباو ء(نيمرحلا .ط - ۱۷۲۷ مقر ۳) «طسوألا» يف يناربطلاو

 نسح هدانساو ۰0

 يف يوسفلا هرکذ «يفدّصلا لاله نب یسیع لجأ نم ؛«كلذب هدانسإ سيلا :فصملا لوقو
 يقابو «عمج هنع یورو ۲۱۳ /۵) نابح نبا هقثوو هرصم لهآ نم نيعباتلا تاقث يف (۵۱۵ /۲) (هخيرات#

 .هدحو ملسم لاجر نمف «ةمقلع نب بعك ريغ «نيخيشلا لاجر تاقث هلاجر

 :لاقو «طسوألاو «ریبکلا» يف يناربطلا ىلإ (197 /۱) «دئاوزلا ممجم» يف يمئيهلا هازعو

 ««ءالقعلا ةضور» يف نابح نبا ىلإ 1١۷( /۹) «ةرهملا فاحتإ» يف رجح نبا هازعو ؛«تاقث دمحآ لاجروا

 .هعوبطم يف هب رفظأ ملو

 نب دمحم هدانسإ دوجو هدیج هدانسإ :(۳۸۱/۱) «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرلنملا لاقو

 ضیا (۱۲۹۷ /۲) «قيقحتلا حيقنت» يف يداهلادبع

 ءالؤه صح اسناو» :ثيدحلا رثإ ىلع (55-47 ص) «اهکرات مكحو ةالصلا# يف ميقلا نبا لاق

 نأ امإ :ةالصلا ىلع ةظفاحملا كرات نأ وهو «ةعيدب ةتكن هيفو ةرفكلا سوؤر نم مهنال ؛ركذلاب ةعبرألا

 وهف هكلم اهنع هلغش نمو «نوراق عم وهف هلام اهنع هلغش نمف «هنراجت وأ .هتساتر وأ هکلم وأ هلام هلغشي

 .«فلخ نب يأ عم وهف هتراجت اهنع هلغش نمو «ناماه عم وهف ةرازو ةسائر اهنع هلغش نمو «نوعرف عم



 لا نم

 نو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي دبع نم ام» :ذاعمل و ىبنلا لاق دقو 4٠-

 .هيلع قفتم ''”«رانلا ىلع هللا همّرح الإ هّوسرو هّدبع ًادمحم

 ةالصلا :ينعأ- ةيلكلاب اهكراتو «ةريبك ُبحاص اهنقو نع ةالصلا رخومف]

 كلذ لعف نإف «ةريبك اهتيوفت وأ ةالص لک كرت ال ؛قرسو ىنز نمک -ةدحاولا

 نيرسخألا نم وسهف ةالصلا كرت مرال ناف بوت نأ الإ رئابكلا لهآ نم ناك ارم
 ."(نيمرجملا ءايقشألا

 2 د 2

 ةسماخلا ةريبكلا

 ةاکزلا عنم

 ةريخآلاب مه ةاكزلا وال نیل. نکس لوَو» :-ىلاعت- هللا لاق
 نو رفاک هو

 مهر هللا لس يف ال الر او بلا نوژیکی نیو :*لاقو
 مفهوم مههابج اهب یون نهج ران يف ای محي موي . ميلأ باذعب
 ۳: نرزیک کام اوو مکیشتل مک ام اذه

 اهنم يدوي ال منغ الو رقب الو لبإ بحاص نم ام» ی يبنلا لاقو ١-

 «(۱۲۸ مقر) (...موق نود ًاموق ملعلاب صح نم باب) ملعلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 نم (؟؟ مقر) (عطق ةنجلا لخد ديحوتلا ىلع تام نم نأ ىلع ليلدلا باب) ناميإلا باتك يف ملسمو

 .-هنع هللا يضر- سنأ ثيدح

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 .0) يف دجوي ال 4نورفاک مه ةرخآلاب مهو :هلوقو ٦-۷ :تلصف (۲)

 )٤( نم تطقس )0.

 ) )0.(ب) يف دجوي ال ...مههابج# :هلوقو ۳۶-۳0 :ةيوتلا



 ۱۳۷ اا =

 املك اهفافخأب هؤطتو اهنورقب هحطنت '' رقرق عاقب ةمايقلا موي اهل "حط الإ اهتاكز
 هرادقم ناك موي يف سالا نيب ىضقُي ىتح اهالوأ هيلع تداع اهارخأ هيلع تدفن

 زنك بحاص نم امو «رانلا ىلإ اًمِإو ةنجلا ىلإ ام هلیبس ىري مث «ةنس فلآ نيسمخ
 .ثيدحلا "”(...ٌعرقأ ًاعاجش ةمايقلا موي هژنک هل لثم الإ هتاكز يدري ال

 :لاقو تاکزلا يعنام -هنع ىلاعت هللا يضر- قيدصلا ركب وبأ لتاق دقو ۲

 .”«اهعنم ىلع مهلتاقل يب هللا لوسر ىلإ اهنودؤي اوناک "قانع ينوعنم ول هللاواا

 وه لصف نم هللا مه امب نولي نیل حب الو :-ىلاعت- هللا لاق

 .ههجو ىلع يقلأ :حطب (۱)

 .ةبلص ةيوتسم ضرآ :رقرق عاق (۲)

 ةريره يبأ ثيدح نم (۹۸۷ مقر) (ةاكزلا عنام مش باب) ةاكزلا باتك يف ملسم هجرخأ (۳)

 .-هنع هللا يضر-

 ةرثك نم هسأر رعش طقس يذلا ميظعلا نابعتلا : :وهو- عرقألا عاجشلل ٌركذ دروو :(مهم هيبنت)

 تیدحلاو هعجارف ۰ ۳ مقر) ثیدح (۲۱۸/۳) «يراخبلا حیحص# يف يف ةاكزلا عنام قح يف مس

 .حصي مل .هیف رکذ عرقألا عاجشللو قالصلا كرت نم بیهرتلا يف ظاعولا ةنسلا ىلع لوادتملا

 ولو نيحلاو نيحلا نين رهظتو :سانلا ىلع عزوت «ثيدحلا اذه اهیف ةرشن ىلع هیبتلا قبس دقو
 وأ اهعبطب موقي مهضعبو :سانلا يف ةالصلا ىلع نيرريغلا ضعب اهعّزويو ءدجاسملا ضعب ناردج ىلع
 اوطروتي نأ مهل يخبني ناك ام نكلو «ةالصلل سانلا ضعب كرت ىلع ةريغلا هذه ءالؤهل دمحیو ءاهخاسنتسا

 كلو هللا لوسر ىلع بذكلا يف

 نسم ريذحتلاو ؛ةالصلا نأش ميظعت يف ايب يبنلا نع ةحيحصلا ةنسلاو ميظعلا نآرقلا يف درو اميفو
 .نيباذكلا بذك نع ينغيو يفكيو يفشي ام كلذ لعف نم ديعوو ءاهب نواهتلا

 .ًالاقع :() يف (5)

 يف ملسمو «۱6۰۰ مقر ۲۱۲ /۳) (ةاكزلا بوجو باب) ةاكزلا باتك يف يراخبلا هجرخأ ()
 -(۲۰ مقر ۵۱-۵۲ /۱) (...هللا الإ هلإ ال :اولوقی ىتح سانلا لاتقب رمألا باب) ناميإلا باتك

 :نيسلا حتفو «ءايلاب نوقابلا اهآرقو ؛ةزمح ةءارق نیسلا حتفو ءاتلاب يهو 2(« نبسحتإل :(ب) يف ()
 -تاءارقلا يف ةركذتلا»و «(۱۰۱/۳-۱۰۲) ؛ةعبسلا ءارقلل ةجحلا» :رظنا .نوقابلا اهرسكو مصاعو رماع نبا



 تاوامسلا ثاري هلو اقل وب اولخَب منوط مه رش وه لب مه اريح

 د ریبخ - نون ام هلو ضْرألاَو

 رطشو اهوذخآ انإف اهعنم نم :لاق «قاكزلا عنم نميف هلو يتلا : نعو -۳

 ۱7 ۳7 ۱ یو تامزع نم مع هل

 .هدج نع هيبأ نع

 هربخأ هابأ نأ «يليقعلا رماع ينثدح «ریثک “يب نب ىيحي "[نع]و -55

 .(۲۳۷ ص) «نامثلا تاءارقلا صیخلتاو ۰۲۹۸ /۲) «نامثلا-

 ۰۱۸۰ :نارمع لآ (۱)

 يقهيبلاو (۱۵-۱۲ ۱۵ /0) يئاسئلاو (۱۵۷۵) دواد وبأو (۳۹۱/۱) یمرادلا هجرعآ (۲)

 يف (۱۲۲/۳) ةبيش يبأ نباو (1۸۲6 مقر 18/5) قازرلادبعو مهتس» يف (۱۱:۰۱۰۵/۵)

 امهالك (۱۵۳۶ ۰۱84۳ مقر ۸۸ ۸۳۳ /۲) هیوجنز نباو (۹۸۷ مقر 555 ص) دیبع وبأو ««امهيفنصم»

 يف يواحطلاو ؛(۲۲۷۲ مقر) ؟هحیحص) يف ةميزخ نباو (6 ۲ /0) اهدنسم» يف دمحأو :4لاومألا» يف

 مجعملا» يف يناربطلاو (۳۶۱) !یقتملا» يف دوراجلا نباو ۲۹۷ /0و ٩ /۲) «راثآلا يناعم حرش

 يسف بيطخلاو ء(۳۹۸ /۱) (كردتسملاا ىف يف مكاحلاو ۹۸۸ ۹۸۷ ۵۹۸۲ ۹۸۵ ۹۸6 مقر /۱۹) ؛ريبكلا

 .هب ؛میکح نب زهب نع قرط نم (4 48 /4) «دادفب خیرات

 .ناقودص هوبأو ميكح نب زهب ,نسح هدانسإو

 يف فنصملا هنعو ؛يعفاشلا نع هفيعضت يقهيبلا لقنو «يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححصو

 .دانسالا حلاص :دمحآ لاقو «نيعم نبا هححصو ۳۷ /۶) «بذهملا»

 عقو ؛دانسإلا اذه ةيجح يف فالتخاللو .هب هدج نع هیبآ نع ميكح نب زهب درفت لجأ نمو

 ةمارغلاب ةبوقعلا) يف ةديدع دهاوشب هديبأت يف ميقلا نبا ضافأ دقو ءةلاسملا يف ملعلا لهأ نيب فالخ

 .همركو ِهّنمب هرشن هللا رسي هقبقحت نم تغرف دقو ؛ةيمكحلا قرطلا» هباتك ىف (ةيلاملا

 ۰4۲۸۸ ۰۲۸ /0) «(عرصجملا» 10۱-۰606 /۸) «رانگلا لکشم» :يف فالخلا طسب رظناو

 .(۱۷۹/6-۱۸۲) «راطرألا لیناو ۱۲۰-۱۹۱ /۲) «ریبحلا صيخلتلا»و



 4 را ڪخلا

 طلسم ٌريمأ :رانلا نولخدي ٍةثالث لّوأ» :ةال هللا لوسر لاق :لوقي ةريره ابأ عمس هنأ

 .""روخف ٌريقفو «هلام يف هللا نح يدوي ال ةورث وذو

 نع «صوحألا يبأ نع «قاحسإ يبأ نع " "[هریغو كيرش] نعو - 5

 2 ۱84 ) ديمح نب دسبعو (۲۵۱۷) يسلايطلاو (4۷۹ 470 /۲) دمحأ هجرخأ (۱)

 ةميزخ نباو «(١؟1/15و 5947/6) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نباو «مهدیناسم» يف («بختنملا»

 «لماکلا» يف يدع نباو ««امهيحيحصا يف (هناسحال» -۷6۸۱) نابح نباو ۹ مقر)

 يقهيبلاو ۸۰ مقر) ؟ةنجلا ةفصا يف ميعن وبأو ۳۸۷ /۱) «كردتسلا» يف مکاحلاو ۱8۲۹ /)

 مقر ۱۰۹ /۲) «بیهرتلاو بيغرتلا» يف يناهبصألا ةنسلا ماوقو ۸۲ /8) «یربکلا ننسلا» يف

 نسم (۷۱/۱۶) «لامکلا بیذهت» يف يزملاو ۱۵۲ /۵۱) «قشمد خیرات» يف رکاسع نباو ا

 نولخدي ةثالث لوأو ءةنجلا نولخدي ةثالث لوأ يلع ضرغ» :هلوأ يفو ءهب ءريثك يبأ نب یبحب قيرط

 فيفعو :هدّیسل حصنو ؛هّبر ةدابع نسحأ كولمم دبعو دیهشلاف :ةنجلا نولخدي ةثالث لوآ امأف ءرانلا

 .«لایع وذ فقعتم

 “هفنصما يف ةبيش يبآ ن نباو 4۱18۲ مقر) «هعماج» يف يذمرتلا :طقف لوألا هرطش جرخاو

 .(؟ناسحالا» - ۷۲۸ ۰۳۱۲ مقر) ؟هحیحص) يف نابح نباو (۳۰۱/۵)

 !«نسح ثيدح اذه: :يذمرتلا لاق

 .اهاجرخي ملو «ريثك يبأ نب ىبحي هب درفت :بابلا يف لصأ اذهو» :مكاحلا لاقو

 :وهو ؛ةبقع نب رماع» :هباوص ءأطخ وهو !؟بيبش نب رماع» :(كردتسملا» عوبطم يف عقوو :تلق

 ۰6۱۹۱۰6 ۰۱۹7۰۳ مقر 4۱5 ۰4۱۵ /۱۵) «ةرهملا فاحت)» :رظنا .يليقعلا

 !مكاحلل الا (4۱۰ /5) ؛ةیارلا بصنا يف هزعی ملو

 .ريشك يسبأ نب ىبحي ريغ هنع وري مل «يليقعلا -هللادیبع نبا وأ- ةبقع نب رماع هيف «فيعض هدانساو

 :امهنع (۲۸/۲و ۳۸۹ /۱) «بیرقتلا يف رجح نبا لاقو .فرعي ال هوبأ اذكو فرعی ال :يبهذلا لاق

 .(۲۵۲ ۸۷و ۷۹ /0) «بیلهتلا » :رظناو .عباتم امهل فرعُي الو «4لوبقملا

 ۱۳۳۳۰۱۲۲۱۰۱۱۸۵ ۰460 47 :ماقرألا) ؟بيهرتلاو بیغرتلا فیعض» يف ثيدحلاو

 اِ يبلا نع هیبآ نع قملس يبأ نع ىبحي نع هلعجف ةاورلا ضعب هيف مهو دقو 4۸

 .(00۷ مقر ۲۷-۲۷۲ )٤/ ينطقرادلل «للعلا» :رظنا

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)



 ا ۱۳۰

 . هل ةالص الف ار مل نّمف قاکزلاو ةالّصلاب مترمآ :لاق «هللادبع

ff > 

 ةسداسلا ةريبكلا

 "'نيدلاولا قوقع

 نیدلاولابّ ُهاَيِإ الإ اوُدبْعَت الآ كبَر یضقو» :۳[-لجو زع-] هللا لاق

 انشر الو فأ اَمُهَل لقت الف فال زا اًمُهْدَحأ را لدنج لر انا

 اتهنَحرا بر لو ةَمْحرلا نم لذا سس کھ

 .ةيآلا 4...اس هيدلاوب ناسنالا انيصوو# :-ىلاعت- 1

 )١( مقر ۷۷۹ /۲) هيوجنز نباو «(۱۱8 /۳) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ ۱۳6۹(

 مقر 447 ص) ديبع وبأو ۰۹۶۰  )44١«ریبکلا مجعملا يف يناربطلار ««لاومألا» يف امهالك

 ) ۱۳۷-۱۲۹/۱۰مقر 30١44(: مقر 5160 /۲) «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يناهبصألا ةنسلا ماوقو

  ۰ ۹«دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا لاقو (۲۱۱/۲) «ناهبصآ رابخأ ركذ» يف ميعن وبأو

  ۲ /۳.«حیحص دانسا هلو

 بیغرتلا فيعض» يف وهو فیعض هدانسإف طلتخم وهو ؛يعيبسلا قاحسإ يبأ ةنعنع هيف :تلق

 26 مقر) «بیهرتلاو

 (رئابكلا نم نیدلاولا قوقع) ناونعب ًاباب بد لا باتک يف ؛هحيحص» يف يراخبلا بوب (۲)
 .(«حتفلا» عم - ع۱۵/۱۰)

 :(مالسلا .ط - ۸۸6 /۳) (ةشملاو نيعبرألاو سماخلا قرفلا) رخآ «قورفلا» يف يفارقلا لاقو

 ةرئابكلا نم هقرخ لعج یتح «عرشلا دنع میظع جایس وه «ءابآلل ءانبألا دوو هات ءابالا دو ماظن ...»

 .یلاعت :(ب) يف ()

 ,() ةخسن ىف دجوي ال (...بر لقو# :هلوقو ۲۳-۲4 :ءارسالا (4)

 .۸ :تویکتعلا (۵)



 ۳ رابعا

 قوقع اهنم ركذف «...؟رتابکلا ربكأب مكئبنأ الآ» :ةَي يبنلا لاقو -7

 .هيلع قفتم . نیدلاولا

 طخسو دلاولا اضر يف هللا اضر» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو -۷

 حيحص “^ “رلاولا ا يف هللا

 .(۵) مقرب هجيرخت یضم (۱)

 .نيدلاولا :(ب) يف (۲)

 نايفس نب نسحلاو ء(١١۳ مقر) «ريبكلا للعلا» يفو 49 «عماجلا» يف يذمرتلا هجرخأ (۳)

 - 8۲۹ مقر) (حيحصلا» يف نابح نباو ۱ ص) ؛طساو خيرات" يف لشحبو ۳6 مقر) «نيعبرألا» يف

 قيرط نم )4٩۰/۳( «ليزنتلا ملاعم»و .(57"0 5 مقر ۱۲ /۱۳) «ةنسلا حرشا يف يوغبلاو ؛(«ناسحالا»

 .هعفر ورمع نب هللادبع نع «هيبأ نع ءاطع نب ىلعي نع ؛ةبعش نع ثراحلا نب دلاخ

 !!دیعس نع سراحلا نب دلاخ» :ىلإ «لیزتتلا ملاعم» عوبطم يف فرحتو

 :(۷۹۳/۲) «ريبكلا للعلا» يف يذمرتلا لاق

 دعب «هعماج» يف لاقو «تراحلا نب دلاخ هعفرو «ثيدحلا اذه نوعفري ال ةبعش باحصأ»

 :افوقوم هاور نأ

 افوقوم ورمع نب هللادبع نع «هببآ نع ماطع نب یلعی نع ةبعش باحصا هاور اذكهو ص اذه»

 .«نومأم ةقث ثراحلا نب دلاخو «ةبعش نع ثراحلا نب دلاخ ريغ هعفر ًادحأ ملعن الو

 قبعش نع ةبعش باحصآ رثاس هفقوو اعوفرم ةبعش نع ثراحلا نب دلاخ هاورو# :يوخبلا لاقو

 .«نومأم ةقث ثراحلا نب دلاخو ءحصألا وهو

 ؟فاشلا يفاكلا» يف رجح نبا هعبتو- (۲04 /۲) «فاشكلا ثيداحأ جيرخت» يف يعليزلا هازعو

 ةياورب هابقعتو !«ثراحلا نب دلاخ الإ هدنسأ ًادحأ ملعناال :لاقو» :لاقو رازی -(۲۷۸ مقر 48/)

 .-ىلاعت هللا ءاش نإ- مهيلع ةدايزو مهركذ يتأيس ءاعوفرم ةبعش نع -نورخآ ةسمخ مهو- ةعامج

 :نايبلا اذهو :بعش باحصأ نم عمج هفقوأ «معن :ةديبع وبأ لاق

 .سايإ يبآ نب مدآ :ًالوأ

 .هب ةبعش انثدح :لاق «مدآ انثدح r) مقر) !درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ

 = .جاجح :ًايناث



 .هب ةيعش نع جاجح انثدح :(1۳۳۳ مقر 7015 /5) «نیعم نبا خيرات" يف يرودلا سابع هجرخأ ۳

 .(ردنغ) رفعج نب دمحم :لا

 (نیدناولا اضر يف لضفلا نع ءاج ام باب) ةلصلاو ربلا باوبآ يف «هعماج» يف يذمرتلا هجرخآ
 .هب اةبعش نع ءفعج نب دمحم اًثدح «راشب نب دمحم انثدح :(811/4)

 .ليمش نب رضنلا :ًاعبار

 .(۳2۲۳ مقر ١١ /۱۳) «ةتسلا حرش# يف يوغبلا هجرخآ

 نع ةعامجو ميهاربإ نب ملسمو سايا يبأ نب مدآ هاورو# :(1۷۷ /5) «بعشلا» يف يقهيبلا لاقو

 .هافوقوم ةبعش

 نم ١1794( مقر ۲۳۰ /۲) «عماجلا» يف بيطخلا هجرخأ ءريشب نب میشه :فقولا ىلع ةبعش عباتو

 .هب میشه ان :سنوي نب جيرس قيرط

 .فقولاب ال عفرلاب نكلو «ةبعش عم انورقم میشه نع رخآ قيرط نم يتأيسو

 ىريغ عمج ًاعوفرم ةبعش نع هاور دقف «هعفر يف ةبعش نع ثراحلا نب دلاخ درفتي مل نكلو
 :نايبلا اذهو

 )19١/4(. كردتسملا» يف مكاحلا دنع «يدهم نب نمحرلادبع :ًالوأ

 نباو ۲۸ مقر) ؛دئاوفلا» يف خيشلا يبأ دنع «يرازفلا نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ :ًايناث
 «فاشکلا ثيداحأ جیرخت» يف يعليزلا هازعو ۰ /۱۲ و ۱۷۳/۰) «قشمد خیرات» يف ركاسع

 يف ىلعي يبأل (؟فاشکلا» رخآ - ۲۷۸ مقر ۹۸/4) ؟فاشلا يفاكلا» يف رجح نباو (۲۱6/۲)

 نب ورمع يبأ) ةياور يف ادوجوم سیلو ؛(یرقملا نب ركب يبآ ةياور) يف وهو «قيرطلا هذه نم ؟هدنسم»
 .ةعوبطملا (نادمح

 (۱۷۹ مقر ۱۱۸- 1۱۷ /۲) «داشرالا» يف يليلخلا ىلعي يبآ دنع ءاقرزلا يبا بأ نب ديز :ًاثلاث

 هدوج اذه» :ثيدحلا بقع لاقو «اةقث ميدقاا :(ديز) نع يليلخلا لاقو ء(۷٤١ /15) ةريسلا# يف ف يبهذلاو

 .«امهريغ هفقوأو تامح نب لهسو ءاقرزلا يبأ نب ديز :ةبعش نع

 ةيواع الو جاجحل ياعم مطب ال نتساو دوش :لاق فاوصلا میلس نب مساقلا :ًاعبار
 «بعشلا» ىف يقهيلا هجرخأ اذ كه ؛«نيدلاولا# ظفلب ًاعوفرم هركذو .. .ىلعي نع ناثدحي ريشب نب میشه

 میتوان | .ط - ۷21۵ مقر ۵۲۷ ۵۲۱ /۱۳)و (ةیملعلا بتكلا راد .ط - ۷۸۲۹ مقر ۱۷۷/0

 «همجعما يف يناربطلا ىلإ قیرطلا هذه (۲۱4 /۲) «فاشکلا ثيداحأ جيرخت يف فاعسإلا» يف يعليزلا

 ع .(ةمحلا) يف الو (هعوبطم) يف سيل وهو



 .لالدلا يرصبلا دامح نب لهس باتع وبا :ًاسماخ =

 مقر ۵۲۸/۱۳ وأ ةيملعلا بتکلا راد .ط - ۱ مقر ۱۷۷/۱) «بعشلا) يف يقهيبلا هجرخآ

 :هرثإ ىلع لاقو .هب «ةبعش ان «لالدلا باتع وبآ ان دمحم نب كلملادبع قيرط نم (ةیدنهلا .ط - ۷

 هاقرزلا يبآ نب ديزيو يرازفلا قاحسإ يبأو تراحلا نب دلاخ ثيدح نم -ًاضيأ- هانیورود

 .ااعرفرم مهریغو

 .دیلولا نب نیسحلا :اسداس

 مقر ۵۲۷/۱۳ وأ ةيملعلا بتکنا راد .ط - ۷۸۳۰ مقر ۱۷۷ /) «بعشلا» يف يقهيبلا هجرخآ

 ۲٠۸ /۱) «بیغرتلا» يف يناهبصألاو ؛نوراه نب نسحلاو ءارفلا دمحآ يبأ قيرط نم (ةیدنهلا .ط - ۷26۲

 .هب قبعش ان ؛دیلولا نب نیسحلا نع مهعيمج ؛باهولادبع نب دمحم قیرط نم (۳9 مقر

 .ةماسأ نب دامح ةماسأ وبأ :ًاعباس

 دوسألا نب يلع نب نيسحلا قيزط نم ١4( مقر) «ءاطع همسا نم ءزج# يف يناربطلا هجرخآ

 .هب ءاطع نب ىلعي نع «(!اذک) ديعسو نايفس نع تماس وبأ انث ,يلجعلا

 نبا لاق «يلجعلا يلع نب نيسحلاو «يروثلا وه نايفسو ««ةبعشو» :هباوص ءأطخ «دیعسو» :هلوقو
 .هلیدح يف نوملكتي ءاذج فيعض :يدزألا لاقو ءاهيلع عباتي ال هثیداحأو «ثيدحلا قرسي :يدع

 .(۳۹۳ /7) «لامکلا بیذهن»و 1٩(« /۸) «دادغب خیرات» :رظنا

 «ماهیالاو مهولا ناب يف ناطقلا نسحلا وبآ لاق «يرماعلا ءاطع ىلع ًاعيمج قرطلا هذه رادمو

 هلثم امو هل ًاححصم هنع (يليشإلا قحلادبع :يأ) تكسو" :هل رخآ ثيدح ىلع ًاقيلعت (۱۲۰/8)

 هجرخأو هذه الإ ةياور هل فرعت ال ؛لاحلا لوهجم ءاطع نب ىلعي دلاو يرماعلا ءاطعو» :لاق حص

 ريغ هنع هتياور ناف «هقن ناک نو وهو ؛ىلعي هنبآ ريغ هنع ىور فرعي الو «صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع
 .«هتقث نم ىغتبملا يف ةيفاك

 ىلع لهاست هيف هل نابح نبا قيثوتو «؛هنباب الإ فرعي ال» :(۷۸/۳) «نازيملا» يف يبهذلا لاقو

 .ليهاجملا قيثوت يف هتداع

 ىلعي ناك :لاق ءةبعش ىلإ حيحص دنسب (۲۹۹۷ مقر 47 /5) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا دنساو

 .يبأ نع ذحأت ال تن :لاق ؟نمع كوباف :هل لوقاف «هلسريف هيبأ نع ينثدحي

 ؟كبتكأ :ءاطع نب ىلعي يل لاق» :لاق ءةبعش نع (785-100 /5) !هخیرات» يف يرودلا دنسأو

 الإ طق ائيش تبتك امف :ةبعش لاق .دحأ ىلع اذه ضرعأ امو دحأ لكب اذه لعفأ ام هللاو امأ :لاق ءال :تلق

 = .*يبآ نع ينع امهذخأت ال» :ىلعي لاق مث هامهرکذو «امهتءارق سحأ امو ءامهظفحأ ام ؛نیلیدح



 زایی اا

 ناف «ةنجلا باوبا طسوا ُدلاولا» :)[-مالسلاو ةالصلا هیلع-] هنعو -48
("0 

 .يذمرتلا هححص «مّيضف تئش ناو ظفحاف تعش تعش

 لاح يف ناك هيبأ نم هعامس نال وأ «هنم ذخألا نم عنمت كلذلو «یلعی دلاو فعضتسي ناك ةبعشف =

 هيفو) ۵۹4۲-٥۹٤( /۹) «ةرهملا فاحتإ»و )٤٠١٤/١١(« «بيذهتلا» :رظناو .لوألا صنلا يف امك ؛هرغص

 .(نيثيدح سيلو ثيداحأ ةعبرأ

 ةلسلسلا» يف انخيش اذکو )١197151/5(« «كردتسملا صيخلت» يفو انه هل فنصملا حيحصتف

 ةريسلالو (17 /15) ةةنسلا حرشاو (414 مقر) «ناسحالا ىلع قلعملاو :(017 مسقر) ؛ةحیحصلا
 .ةلعلا هله نع ةلفغ هيفو دیج ريغ ۷ 0

 دقوس ثيدحلا ىلع مكحلا يف هلاوقأ رخآ يف ينابلألا انخيش لاق امك ؛هريغل نسح ثيدحلا ؛معن

 هل نأل ؛(١١٠٠ مقر) «بيهرتلاو بيغرتلا حيحصا يف امك « -(هتاعجارت) يف فنص نم عونلا اذه لمهأ

 عمجم) :رظنا .فعض هيف لنسب (۲۲۷) (طسوألا7 يف يناربطلا هجرخأ «ةريره يبأ ثيدح نم ًادهاش

 .ملعأ هللاو ؛هلبق يذلا عم نسح وهو ۱۳۱-۱۳۷ /۸) «دئاوزلا

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ء(٠هدئاوز» - 1874) رازبلا هجرخآ مع نبا ثيدح نم ثلاث دهاش هلو

 .امهب حرفي ال «نبیچاو نيقيرط نم (؟19/8)

 .0) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 يديمحلاو ء«نتسلا يف ف 7و ۸٩ مقر) هجام نبا او (۱۹۰۱ مفر) يذمرتلا هجرخآ (۲)

 «ليزتتلا ملاعماو (۳6۲۲ مقر) ةنسلا حرش" يف يوغبلا هقيرط نمو- 48١( مقر) يسلايطلاو (۳۹۵ مقر)

 «فنصملا» يف ةبيش يبأ نباو ««مهدیناسما يف (501 ۰240 /5و ۱۹۱/۵) دمحأو -(4۹۰/۲)

 «(«ناسحالا» - 1۲۵ مقر) (هحيحص# يف نابح نباو 4۸۷ مقر) «دهزلا» يف دانهو ؛(١04 /8)

 «كردتسملا» يف مكاحلاو ء(ةلاسرلا ةسسؤم .ط - ۵ مقر 4۱۷ /۳) «لكشملا» يف يواحطلاو

 يف يقهيلاو ۳۶۲۲و ۳۶۲۱ مقر 1١١-1١ /۱۳) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو «(197/4و 7)

 -۳۷۵ /؟) (هقفتملاو ةيقفلا» يف بيطخلاو «(ةيملعلا بتکلا راد .ط - ۷۸6۸ مقر ۱۸۳ /5) «بعشلالا

 «بئاسلا نب ءاطع نع قرط نم (۱۱۲- ۱۱۱ /1۸) «قشمد خیرات» يف ركاسع نباو «(۱۱۲۸ مقر

 هتأرما طی نأ -امهالک وأ هوبآ وأ- هنأ ةترمأ ًالجر نأ «ثدحب يملسلا ن نمحرلادبع ابأ تعمس :لاق

 «رصعلاو رهظلا نيب ام یلصو ءاهليطي یحضلا يلصي وه اذإو .ءادردلاابآیتاف رّرحم ةثم هيلع لعجف
 طسوأ دلاولا» :لوقب و هللا لوسر تعمس ينإ «كيدلاو ربو كرذن فوآ :ءادردلا وبأ هل لاقف ؟هلأسف

 لجأ نم ؛نسح دانسا وهو .لوألا نطوملا يف دمحآ ظفل .كرتا وأ دلاولا ىلع ظفاحف ء«ةنجلا باوبأ

 ت .بئاسلا نب ءاطع



 م لا --

 “تاهمألا مادقآ تحت ةنجلا» :لاق تمالسلاو ةالصلا هيلع- هنعو -4

 :تامهم تاظحالم انهو ۱

 ةدلاولا نإ :دمحآ ظفل يفو همآ نع لأس لجرلا نأل ؛نيوبألا لمشي «دلاولا» :هلوق :ىلوألا

 ۱ .يواحطلا ظفل اذهو «... طسرآ

 :(۱۹/۳) «لکشمل» يف يواحطلا لاق

 نم لای ام ىلإ هب بجا نبا ىلع اذه يف لول وح نم نأ لد دق ام ثيدحلا اذه يف ناكذ»

 ال ۽ مرا اهدّلَولو «بَجْوَأ اهیلو ىلع ةدلاو نح نم ناك دلو ىلع ٍدِلاولا وح نم كلذ ناك اذإو ءاذه

 :لاق مث ««هيلع دلاولا ّقح ٌرواجتي دلولا ىلع ةدلاولا نح

 -لجو ٌزع- هللا ةاهن يذلا عضوملا يف و ويجوز قالط هيف هل حيبم ريغ اذه يف دولا ب رمي يذلاو»

 لان هللاو يدض يف ال هيف قالطلا هللا حابأ يذلا عضوملا ا

 .«قيفوتلا

 دمحأ ظافلأ ضعبو ةبيش يبأ نبا دنع امك ؛ةصقلا نود هرصتخاو مهضعب هاور :ةيناثلا

 يبآ لوق نم هنأ رهاظلاو «عوفرملا نم هنأ ىلع هدروآ «...ظفحاف تكش نإف» :فنصملا لوق :ةثلاثلا

 .ملعأ هللاو «ةصقلل ءادردلا

 «ةركذتلا» يف يشكرزلاو ۱۷۷ مسقر) «ةرثتنملا رردلا» يف يطويسلا هعبتو يمليدلا هازع (۱)

 هين دقو هبق ادوجوم سيلو «سنأ نع ملسم ىلإ (۱۹۰ مقر ١57/ ص) !ةروتملا یلاللاو (۱۹۲ ص)

 هازع «ررللا» ىقحم نأ بيجعلاو ۱۷ ص) «ةنسحلا دصاقملا* يف يواخسلا يمليدلا ًاطخ ىلع

 011 /) ؛ریدقلا ضيف» يف هل يوانملا وزع هلثمو «عیتش اطخ اذهو )۲۵٤۹(! مقرب (ملسم حيحصال

 !!ريشب نب نامثع نع ملسمل (490 /1) «ريسيتلا#و

 ۰۱۱۹ مقر ۱۰۲-۱۰۳ /۱) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلا هجرخأ -ظفللا اذهب- ثيدحلاو

 بيطخلاو ء(١١٤ مقر ۲۰۹/۱) «بيغرتلا» يف يناهبصألاو (۱۳۸/۲) «ءامسألاو ینکلا» يف يبالودلاو

 «تايعابرلا» يف يعفاشلا ركب وبأو (۱۷۰۲ مقر ۲۸۹/۲) «عماسلا بادآو يوارلا قالخأل عماجلا» يف

 4Y)» ترة «ناهبصأب نیئدحملا تاقبط» يفو (۲۵ مقر) ؛دئاوفلا» يف خيشلا وبأو )76/7/١(«

 رجاهم نب روصنم قيرط نم (۲۲۱۱ مقر) «سودرفلا» يف يمليدلاو «(۱/۵۳ /۳) «ريسفتلا» يف يبلعثلاو

 ال روصنمو رضنلا وبأو» :«ئلآللا»و «ةركذتلا» يف امك- رهاط نبا لاقو ؛هعفر سنأ نع رابآلا رضنلا يبأ نع

 .«ركنم ثيدحلاو ؛نافرعُي

 -يف هازعو «سابع نبا ثيدح نم (۲۳۶۷ /) ؛ءافعضلا يف لماكلا» يف يدع نبا هاورو



 | لا 11

 دعم داهجلا يف هنذأتسي لجر هءاجو "![-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو] -۰

 ."!«نهاجف امهیفف» :لاق معن :لاق «؟كادلاو يحآ» :لاقف

 .؟هكلاندآ َكاندأو كاخأو كتحأو كابأو َكّمأ» :لاقو -۱

 .عاضو باذك فاطع نب ىسوم هيفو ؛«هئافعض» عوبطم يف سيلو «يليقعلل (118/5) «ناسللا»-

 )٩۳(« يمركلل ؛دناوفلا»و 8۰۱ /۱) «ءافخلا فشک»و ۱۷۹ ص) «ةنسحلا هصاقملا# :رظنا

 ةلسلسلا»و ۵ 6۳) «بلاطملا ىنسألاو ((4۹۱) «ثیبخلا نم بیطلا زييمت”و (۷۰) «صاصقلا ثيداحألو

 0٩۳(. مقر) «ةفيعضلا

 يف ۳۰۲ /۳) ؛ةباصإلا» يف امك- دلخم نب يقبو (4۲۹/۳) دمحآ هاور ام هنع ينغيو

 يف (۲۷۸۱) هجام نباو 1١( /5) يئاسنلاو «(917 ۰۱۲۱/۱) «ريبكلا خیراتلا» يف يراخبلاو ««امهيدنسم»

 2377١7 مقر) (ريبكلا» يف يناربطلاو ۷ 7 مقر) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نباو ء'امهننس»

 مقر 04:58/5) «يناشملاو داحآلا» يف مصاع يبأ نباو 4۲4 مقر) «دئاوفلا» يف خيشلا وبأو ۲

 مقر ۲۵۰6 /۵) ميعن وبآو ٠ ۰۲۲۰۹ مقر ۳۸۸-۳۸۹ /) يرغبلا مساقلا وبآو ۱۳۷۲ ۷۱

 «ةمثيخ يبأ نبال ؛ةباصإلا» يف هازعو (۳۲ /۷و ۲۷4 )٤/ دعس نباو «(ةباحصلا» يف امهالک ۸

 VAYE VATY ء۷۸۳۲ مقر) «بعشلا» يف يقهيبلاو ۱۵۱ /6و ٠١51 /۲) «كردتسملا» يف مكاحلاو

 ريثألا نباو ء(٤۳۲ /۳) «دادغب خيراتاو «(۱۷۰۱ مقر ۲۳۱/۲) «يوارلا قالخأل عماجلا» يف بيطخلاو

 .«اهيلجر تحت ةنجلا ناف اهمزلاف» :هيفو «ةمهاج نب ةيواعم ثيدح نم (۲۰۵/۵) «ةباغلا دسأ» يف

 مكحي -هللا همحر- اتخیش ناكو )1١/0(( «ءاورإلا» يف امك ,نسح وهو «هدانسإ يرذنملا دوجو

 :-ةاورلا ريهامج هيلع يذلاو- باوصلا :لوقيو «ثيدحلا اذه يف (تحت) ةظفل ذوذشب هتايح رخآ يف

 «فارظلا تكنلا»و (۲۲۸/۱) «ةباصإلا)و ۳١۳( /۱۳) «ةرهملا فاحتإ» يف امك «بارطضا هيفو .(دنع)

 .(فارشألا ةفحتا عم 4/۸0

 )١( نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )(.

 يفو (۳۰۰6 مقر ۱۶۰ /5) (نیللاولا نذإب داهجلا باب) داهجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 ثيدح نم (۲۵4۹ مقر ۱۹۷۵ /5) (نيدلاولا رب باب) ربلا باتك يف ملسمو .(04 مقر )٤١ «بدألا»

 .صاعلا ورمع نب هللادبع
 :ليصفتلا اذهو -مهيلع هللا ناوضر- ةباحصلا نم ةعامج ثيدح نم ظفللا اذه درو (۳)

 ديلا» :لاقف مد يف نومصتخي «(!)ةعيبر نم سان هدنعو لو يللا تيتآ :لاق ,ةثمر يبأ ثيدح *

 .ثيدحلا «...كمآ «ایلعلا

 -(1۲۷ /۱) «یربکلا تاقبطلا» يف دعس نباو هل ظفللاو- (۱3۳ /عو ۲۲۱/۲) دمحأ هجرخآ



 :(۱۵۱-۱۵۰ )٤/ كردتسملا» يف مكاحلاو ۷۲۵ ۷۱۳ مقر /؟1) «ريبكلا» يف يناربطلاو آر صتخم-

 .نسح هدانسإو :(۷ ۲۰ مقر ۵4۳ /۱۳) «بعشلا» يف يقهيبلاو

 «سانلا بطخي ربنملا ىلع مئاق ل هللا لوسر اذإف «ةنيدملا نیل :لاق «ييراحملا قراط ثيدح *

 .ثيدحلا «...كمأ «لوعت نمب أدباو ءايلعلا ىطعملا دي» :لوقي وهو

 -هل ظفللاو- )1١/0( (ايلعلا ديلا امهتيأ باسب) ةاكزلا باتك يف «ىبتجملا» يف يئاسنلا هجرخآ

 نباو 4۲3۷۰ مقر) ًارصتخم تايدلا باتك يف «نئسلا» يف هجام نباو «(00 /۸) «ةماسقلا يف ارصتخمو
 -۱۰ ص) كرابملا نبال «دهزلا تادایز» يف يزورسملاو .(17/7-87) «یربکلا تاقبطلا» يف دعس

 515-710 /۸) «ریبکلا» يف يناربطلاو ۰۳۳۳۰ مقر ۱۲-۱۳ /0) «هحبحصا ىف نابح نباو (۱

 مقر وأ 45-40 /۳) «نئسلا» يف ينطقرادلاو 46۱۰۹ مقر) ؛ديرافملا» يف ىلعي وبأو ۸۱۷۵ مقر

 «ةباحصلا مجعم» يف عناق نباو ۱۱۱-۱۱۲ /۲) «كردتسملا» يف مكاحلاو ء(يقيقحتب - ۲

 6۳۹۳۹ مقر ۱۵۵۱-۱۵۵۷ /۲) (ةباحصلا ةفرعم» يف ميعن وبأو أرصتخم (۸:۲ مقر ۲۷۸۲ ۷)

 .حیحص هدانسإو

 .(۳۳۵/۷-۳۳۲) «ءاورالاوا (۹۸۹) (ةحيحصلا) :رظناو

 .هلبق يذلا وحن عوبرب ينب نم لجر ثيدح *

 دانهو «اامهیدنسم» يف («دناوزلا» - ٩۱۸ ۰۹۱۷) رازبلاو (۳۷۷ /و 16-10 /5) دمحآ هجرخآ

 «یناشملاو داح ال يف مصاع يبأ نياو «(0۳/۸-۵) «یبتجملا» يف يئاسنلاو 4۹7۲ مقر) «دهزلا» يف

 ۳۸ مقر) اریبکلا* يف يناربطلاو ۸۰ /۲) «خیراتلاو ةفرعملا» يف يوسفلاو ۲۹۱۵ ۰۱۱۷۵)

 .حیحص هداتساو ۲۷۸۸۸ ؛یربکلا ننسلا» يف ىقهيبلاو

 هتبحص يف فلتخاو «يعوبريلا ماهز نب ةبلعث :مهضعب هامسو ؛ةبلعث نم لجر :مهضعب دنعو

 ۲۹۸ /۱) «هتاقبط» يف ملسم همجرتو «يذمرتلا لاق امك «ةباحصلا نع هتياور ةماعو كاردإ هل نمم وهو

 «ریبکلا خيراتلا» يف يراخبلا لاقو ؛(ةفوكلا لهأ يعبات نم ىلوألا ةقبطلا) يف (يقيقحتب - ۱۳۲۲ مقر

 .«حصب الو ءةبحص هل :يروثلا لاق» :(۱۷4-۱۷۳/۲)

 .دوعسم نب هللادبع ثيدح *

 ع 9 يف يفهيار اور مقر رازبلا هجرح ةر ۵4۲ 0۱-۵4۲ /۱۳) «بعشلا» ىف ىقهيبلاو («هدناوز» - ۱۸۸۲ مقر) رازبلا هجر

 .فیعض دنسب 104 ۸

 (۲) دعب (۲۵4۸ مقر ۱۹۷6 /4) (نیدلاولا رب باب) ربلا باتک يف «هحیحص# يف ملسم جرخآو

 من «كلمآ مث «كمأ» :لاق ؟ةبحصلا نسحب سانلا قحأ نم !هللا لوسر اي :لجر لاق :لاق «ةريره يبأ نع

 .«كاندأ كاندأ مث كوبآ مث .كمآ



 سراب ۱۳۸

 نمدم الو انم الو «قاع َةْنَجلا لخدي ال» : لاق كك ىبنلا نع يورو -7

 MP ال
 1 رحسب نموم او هرمخ

 اي :لاقف «یبارعآ ءاج :*[-امهنع هللا یضر-] ورمع نب هللادبع لاقو -۳

 قوقع مث :لاق ؟اذام مث :لاق «هللاب ”كارشإلا» :لاق ؟رئابکلا ام !هللا لوسر

 .""سومغلا نيميلا :""لاق ؟اذام مث :لاق «نيدلاولا

 .«ردقلاب بدكم الو قاع نجلا لخدي ال» :لاق ل هنعو -4

 .«مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يورو" :(1) يف (۱)

 .رحّسلاب :(ب) يف (۲)

 :رظناو .(64 5 مقر ۲۱۲ /۱) «بیغرتلا» يف يناهبصألا ظفل اذهو (۲7) مقرب هجیرخت یضم (۳)

 ٤ ٥(. مقر) ىلع قیلعتلا

 .0) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (4)

 .كلرشلا :(ب) يف (۵)

 مقر ۲۱۲/۱) «بیغرتلافو ءربلادبع نبال (۷۱/9) «دیهمتلا# يف يهو امثال :اهدعب (أ) يف (5)

 .يناهبصألل ۷

 يف هتبوقعو هللاب كرشأ نم مثإ باب) نيدترملا ةباتتسا باتك :؟هحیحص» يف يراخبلا هجرخأ (۷)

 1۹۲۰ مقر) (ةرخآلاو ايندلا

 مقر ۳۱ /۳) رازبلاو (4 4١ /5) دمحأو ءًارصتخم (۳۳۷۹ مقر) «ننسلا» يف هجام نبا هجرخأ (۸)

 ««مهدیناسم" يف -(۱۱۷۳) «ةجاجزلا حابصم» يف امك- عينم نب دمحأو («راتسألا فشك» - ۲

 «ليزتتلا ملاعم» يف يوغبلاو «(4۲۹ مقر) «ردقلاو ءاضقلا» يف يقهيبلاو 6۲۰۱ مقر) «ردقلا» يف ييايرفلاو

 مصاع يبأ نباو :-«نانم الود :دازو- ۲ ۰ مقر) «نییماشلا دنسما يف يناربطلاو ۰ /۳)

 خيرات» يف رکاسع نباو 640۰ مقر) «بیغرتلا» يف يناهبصألا ةنسلا ماوقو ۰6۳۲۱ مقر) ؛ةنسلا» يف

 ةمجرت) «لامکلا بيذهت» يف يزملاو «-ارمخ نمدم الو حسب نمؤم الو» :دازو- (۱۳۰/۵1) «قشمد

 .ءادردلا يبأ ثیدح نم (ةبتع نب ناميلس

 «هريغو متاح وبآ هقثو ءيقشمدلا ةبتع نب ناميلس هيفا :(۲۰۳/۷) «عمجملا» يف يمثيهلا لاق

 .لاق امك وهو «نسح هدانسإ" :رازبلا لاقو ««هریغو نيعم نبا هفعضو

 دامو 6۲6۱۰۲6۰ مقر) «تايئانحلا» ىلع يقيلعتو 1۷۵ مقر) هةحیحصلا ةلسلسلا# :رظنأ



 ۱۳۹ سس زلنا

 ينُهجلا رم نب " ورمع " [نع] *" هللادیبع ن نب ةحلط نب ىسيع یورو ۵
 تاولصلا تيلص ْنِإ تيأرأ !هللا لوسر اي :لاق ًالجر ّنأ *[-هنع ىلاعت هللا يضر-]

 نما :لاق ؟یل اذامف ی[ تییلا] تججحو قاكزلا تيدأو ناضمر تحضر «سمخلا

 “يدلاو قعب ْنأ الإ ؛ءادهشلاو نيقيدصلاو نيتبنلا عم ناك كلذ ّلعف

 .(57) مقرب ىضم امو «-هدانسإ نم فرط كانه يتأيسو- (۲۳۵ ۰۲۰۲) مقرب يتأيسح

 .أطخ وهو «ريغصت ريغ نم «هللادبع :() يف )١(

 .اطخ وهو «(نع) نم الدب (نبا) :() يف (1)

 .اطخ وهو «(ورمع) نم الدب (رمع) :(ب) (۳)

 .() يف دجوي ال نيتفوقعملا نيب ام (4)

 ۳۳۳ /۱) «خيراتلاو ةفرعملا» يف يوسفلاو ۳۰۸ /5) «ریبکلا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأ (0)

 يف نابح نبا هقيرط نمو- (۱۹۰ مقر 75١ ص) «دناوقلا /هشیدح نم يناثلا ءزجلا» يف نيعم نباو

 ۳۲ /۲) «هیلامأ» يف نارشب نباو «(ب /3/۱ج) !هنیدحا يف ييرحلاو ؛(ناسحالا - ۳۳۸) (هحيحصا

 نباو ۵۰0۵ مقر ۲۰۱۱/۶) «ةباحصلا ةفرعم» يف ميعن وأو (رشع نماثلا سلجملا) (۱۰۲6 مقر

 «لصفلار زييمتلا» يف فذ شيطاب نباو گةرم نب ورمع ةمجرت) (۳۳۷ /47) «قشمد خ خيرات» يف ركاسع

 فاحتإلو (۱2۷ /۸) ؛دئاوزلا عمجملاو (۱۵ ٤ /6) «هفارطأ» يف امك- یون د لا

 هعوبطم يف سيل وهو ۵۲۳ /۱) «هریسفت» يف ريثك نبا هدانسإ دروأو ۱۱۰۳۳ مقر 057/15) «ةرهمل

 فضلا ا سا سس ير وام

 ادنسملا» يف رازبلاو «4۲۵۵۸) «يناثملاو داحآلا» يف مصاع يبأ نباو «(ءابرغلا .ط - ۱۹۷ /۲) «ةباحصلا

 دنسمل يف يناربطلاو ۲۲۱۲ مقر ۰ /۳) !هححصا يف ةميزخ نباو «(«راتسألا فشك» - ۲۵ مقر)

 :(۸۳۵ /۱) يطويسلل «ریبکلا عماجلا» يف امك- ؛طسرألا مجعملا»و (۲۹۳۹ مقر ۱۳۸/4) «نييماشلا

 ؛-هعوبطم نم طقاس وهو «ريبكلا» يف نوكي لئتيحو ءيناربطلل وزعلا )4//١57( «دئاوزلا عمجم» يف قلطأو

 يف ميعن وبأو 4۲۱۸۰ مقر ۸٩۰ /۲و 40۳ مقر ۲۱۵ /۱) «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يناهبصألا ةنسلا ماوقو

 مقر ۲۰۷ /۲) «مماجلا» يف بيطخلاو (00070004 مقر ۲۰۱۰-۲۰۱۱ /4) «ةباحصلا ةفرعملا

 «قشمد خیران» يف ركاسع نباو «(يقيقحتب - ۸۳ مقر ۱۷۲-۱۷۳ /۱) «هباشتملا صيخلت يلاتا”و ۲

 .حيحص هدانسإو .هب ؛ةحلط نب ىسيع نع قرط نم 79

 «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو ءادانسإلا اذهب ةرم نب ورمع نع الا ًاعوفرم هملعن ال اذهو» :رازبلا لاق

 -نسح هنأ هدانسإ وجرأو ؛رازبلا يخيش الخ :حیحصلا لاجر هلاجروف :-رازبلاو دمحأل هازعو- (01/1)



 ةركب يبأ نع يبآ انثدح :لاق قرکب يبأ نب زيزعلادبع نب راكب نعو -81

 هنإف ؛نيدلاولا قوقع الإ ةمايقلا ميا للا اک :ًاعوفرم
a ما 

 "”(هبحاصل لجعي

 .!حیحص وأ-

 ءأعطق حيحص ره لب :تلق» :لاقف 6۷۰ /۱) «رازبلا دنسم دئاوز رصتخم» يف رجح نبا هبقعتو

 .«ناتقث رازبلا اخیشف

 يدانسإ دحا لاجرو «نیدانساپ يناربطلاو دمحا هاورف :-ًاضیا- (۱ع۷ /۸) «عمجملال يفو

 .!حیحصلا لاجر يناربطلا

 «بیهرتلاو بيغرتلا حیحصا يف وهو :(07 4 /۱) «بیهرتلاو بيغرتلا يف يرذنملا هنسحو

 !«نسح» )۷٤۹(: مقرب اهيقف ؛ةقباسلا ةعبطلل افالخ «حیحص» :اعیمج اهيفو ۱۰۰۳و 4 ۱ مقر

 .-ىلاعت هللا همحر- ينابلآلا انخيش تاعجارت يف فلأ نم اذهل هبتتي ملو نيرخآلا نیطوملل ًافالخ

 نبال (۵۸۲/۲) يفو «هدنم نباو رصن نب دمحمل (۸۳۵ /۱) *ریبکلا عماجلا» يف يطويسلا هازعو

 «یقتملا» يف سيل وهو «اريرج نيا" :لدب :دوراجلا نبا» :(۳۰۳ /۱) «لامعلا زنكا يفو «ريرج نباو هدنم

 .ملعأ هللاو «عيبطت هنآ رهاظلاو دوراجلا نبال

 .ًاعوفرم هيبأ نع ةركب يبأ ني زيزعلادبع نعو :(ب) يف (۱)
 يف مهلك ؛(۷۲4 ۱۵) كرابملا نباو (۱۳۹۸ مقر) دانهو (514و ۲۶۳ مقر) عيكو هجرخأ (۲)

 يف (771/) رازبلاو (۸۸۰ مقر وأ دوبعملا ةحنم عم - ۵۸/۲) يسلايطلاو (۳۹/۵) دمحأو «دهزلا»

 دواد وبأو 41۷ مقر) «درفملا بد الا يف يراخبلاو «6۲۵۲) ادهزلا دئاوزا يف يزورملاو «مهدیناسم»
 مذ» يف ايندلا يبآ نباو «ننسلا» يف (4۲۱۱ مقر) هجام نباو 4۲۵۱۳ مقر) يذمرتلاو ۹۰۲ مقر)

 مساقلا وبأو 4۲۷۸ ۰۲۷۷) «قالخألا یواسم» يف يطئارخلاو (۲۱۱) «قالخألا مراکم» يفو (۱) «يغبلا

 يف يبارعألا نباو 4۵۹۹۹ ۰0۹4۸) «راثآلا لکشم» يف يواحطلاو (0۳۹) «تایدعجلا» يف يوغبلا

 يف مکاحلاو (؟ناسحالا» عم - ٦٥٤و 504 مقر) (هحيحصا يف نابح نباو (۱۹۶۷) (همجعم)

 (۱87) «بادالااو (۲۳۹/۱۰) «یربکلا نئسلا» يف يقهييلاو ۱۲۲-۱۱۳ /5و ۳۹۲ /۲) «كردتسملا»

 بیذهن» يف يزملاو ۳4۳۸ مقر 7/1 «ةتسلا حرش» يف يوغبلاو (۷۹۱۰ ۰11۷۰) بعشلااو

 .حیحص هدانسإو هعفر ةركب ييآ نع هيبأ نع نمحرلادبع نب ةنيع نع قرط نم (۳۱/۷) «لامکلا

 .«حیحص نسحل :يذمرتلا لاقو

 = .لاق امك وهو ؛«دانسإلا حيحص» :مكاحلا لاقو



 ا زی —
 هيرتشيف ًاکولمم هذجي نأ الإ ًادلاو دلو يزجي ال» لک ىبنلا لاقو -۷

 او قت

 قاملا هللا نمل» :لاق «نسح دانسإب -مالسلاو ةالصلا هيلع- هنعو -۸
 iT هیدلاول

 «بعشلا» يف يقهيلاو (۲40) «قالخألا یواسم» يف يطئارخلاو ۱۵ /6) مکاحلا هجرخآر 3

 راكب» :هلوقب يبهذلا هبقعتو ؛«داتسإلا حیحص) :لاقو ب زيزعلادبع نب راكب قيرط نم (۷۸۹۰ ./885)

 .ا(تفقيعض

 ام عم ةيوقعلا هبحاصل لّجعي نأ ىرحأ بنذ نم اما :هظفلو «قباسلا قيرطلا هنع ينخي :ةديبع وبأ لاق

 «عمجملا» يف امك- يناربطلا دنع وهو 4۳۰۷) مقرب يتأيسو «محر ةعيطق وأ يغب نم ةرخآلا يف هل رخؤي

 .نسحلا ةلعنع هيقو ههيف ةدايزب ةركب يبأ نع يرصبلا نسحلا قيرط نم (840) نابح نباو (۱۵۲-۱۱/۸)

 :(245) ادرفملا بدألا»و )١113/1( «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو (۳۸/۵) دمحأ هجرخأو

 «حضوملا يف بيطخلاو 4۱۷۷ /4) مكاحلاو ءادهزلا يف امهالك (۱۳۹۹) دانهو (8۳۱) عيكوو

 ركذ يف ميعن وبأو ۱ ۲۸۲) «ةلسلا حرش» يف يوغبلاو (۷۹۲۱) «بعشلا» يف يقهيبلاو ۳۷-۳ ۷0

 .ىرخأ قرط نم (۳۲/۹) «ريسل لا» يف يبهذلاو ۳۱۹ /۱) «ناهبصآ رابخآ

 .(5۷ ۲ 0۷۴ /۱۳) «ةرهملا فاحتإ» :رظناو

 ثيدح نم (۱۵۱۰ مقر ۱۱2۸ /۲) (دلاولا قتع لضف باب) قتعلا باتک يف ملسم هجرخأ (۱)

 ,هنع هللا يضر- ةريره يبأ

 :ثيدحلا اذه بقع (۶۱ ص) «نيدلاولا ربا هباتك يف يشوطرطلا ركب وب لاق

 هيلع ةكولمم هتاقوأ ّنأل ؛مودعملاك -ًابح ناك نإو- دبعلا ال ؛هل ءازج اذه لعج امنإو :تلق»
 زاوجو ةحكتألاو كالمألا يف رارحألا ماكحأ بولسم وه مث .هفيرصتو همادختسا يف ديسلا ٌدحب ةقرغتسم

 نأ امك دغ نم هتسرأ ىلا اک ءاهُعيمج هل لمكي قتعلابو ءرومألا نم اهوحنو «تايالولاو تاداهشلا

 ّدحأ هب معنا ام ّلضفأ قتل راص اذهلو «هل ماكحألا توبثو هدوجول اس بل ناكف :ًامردعم ناك دلو

 .رحأ ىلع

 ناك امل هيلإ قتعلا فیضأف هيلع قتع هكلم امك لب ههیف قتعلا فانئتسا «هقتعیف» :هلوق ىنعم سيلو
 .اهيف ايبس

 .(۳۲۳ مقر) (نيسمخلاو ةسماخلا) ةريبكلا يف هجيرخت ينأيس (۲)



 سرای ۲

 °يذمرتلا هححص ألا ةلزنمب ةلاخلا» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو -

 هناف ؛كيدلاو رو ی وف ای] :لاق هللا نإ :لاق هبنم نب بهو نعو ك١

 ترق هیدلاو قع نمو همّربي ادو هل تبهرو ههرمع يف تددم هيدلاو رّقو نم

 قع ادلو هل تبهوو هرمع

(OD هم 4 
 ناک اذإ دبعلا نِيَح لعجيل هللا نإ هديب يسفن يذلاو» :بعك لاقو 1

 هيدلاوب اراب ناك اذإ د رمع " [يف] ٌديِزيَل هللا ناو ؛باذعلا هل لعجیل هيدلاول ًاقاع
 و رپ ديزيل

 .ةيشاحلا يف (ب) ةخسن يف ثيدحلا اذه (۱)

 (بتكي فيك باب) حلصلا باتك يف هحيحص» يف يراخبلا هجرخأ «ليوط ثيدح نم أزج وهو
 ءاربلا ثيدح نم 0١ مقر 455/9) (ءاضقلا ةرمع باب) يزاغملا باتكو (۲۹۹۹ مقر ۳۰۶ /۰)

 .-هنع هللا يضر-

 (ةلاخلا رب يف ءاج ام باب) ةلصلاو ربلا باتك يف "هعماج» يف وهو «يذمرتلل فنصملا هازعو

 هللاو روصق يذمرتلا هوزع ىلع راصتقالا يفو «حیحص ثيدح اذه: :لاقو ۱۹۰ مقر 1/5)

 .قفوملا

 .0) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 بهو ىلإ هدنسب (460 مقر ۲۱۱/۱) «بيهرتلاو بيغرتلا يف يناهبصألا ةنسلا ماوق جرخخأ (۳)

 .هركذو «...رقو ىسوم» :-مالسلا هيلع- ىسومل هللا بتك يتلا حاولألا يف نإ :لاق «هبنم نبا

 نبا هقيرط نمو- (يقيقحتب - ۱۱۸۷ مقر 4۷۰-1۷۱ /4) ةسلاجملا» يف يرونيدلا جرخأو

 هللا نأ ينخلب» :لاق هبنم نب بهو نع -(ركفلا راد .ط - ۳۱۹-۳۲۰ /۱۰) «قشمد خیرات» يف ركاسع

 تکراب اذإو تراب ٌتسیضر اذإو هنع تیضر هيدلاو رب نم ناف :كيدلاو رب :ريزعلل لاق -یلاعتو كرابت-

 .«لسنلا نم ةعبارلا تغلب

 .كله :يآ ؛لجرلا ناح دقو كالهلا :-حتفلاب- نييعملا :نیخ (4)

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (0)

 «فنصملا» يف ةبيش يبآ نباو «(۹۵ مقر ۱۵۹/۱-۱۵۷) «عماجلا» يف بهو نبا جرخآ ()

 .هوحن (۳۸۹/۵) «ةیلحلا» يف میعن وبأو ۵۳۷ /۸)



 ۱:۳ الا

  oiiاتق هابأ برضي نم :ةاروتلا يف تآرق» :ميرم يبأ نب ركب وبأ لاقو .

  -۳.“جرلا هذلاو كص نم ©![ىلع] :ةاروتلا يف» :بهو لاقو

 2 د

 ةعباسلا ةريبكلا

 ايرلا لكأ

 مک نإ اولا نم يق ام اور لا اقا ام نیل اهيأ ايل :یلاعت- هللا لاق

 نعو هنع هدنسا نأ دعب «هب ؛میرم يبأ نب ركب يبأ نع (8۷۱/۲) «لماکلا» يف يدع نبا هدنسآ ()

 ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع (ميرم يبأ نباو دابع) امهالك ریثک نب دابع نع ؛ةيقب انث :حضاو نب بيسملا
 .ًاعوفرم

 نيقيرطلا نم يدع نسبا قيرط نم (877 ۰۸۵ مقر) «ةيهانتملا للعلا" يف يزوجلا نبا هجرخآو

 میرم يبأ نبا وه ركب وبآف لوألا قيرطلا امأ كي هللا لوسر نع حصي ال ثيدح اذه» :لاقو ؛نيقباسل
 نم هنع يور دقو» :لاق ««كرتلا قحتساف ظفحلا ءيدر ناكو» :نابح نبا لاقو ««ءيشب سبيلا :ىبحي لاق

 دابع هيفف يناثلا قيرطلا امأو» :لاق كي هللا لوسر ىلإ هدنسي ملو هةاروتلا يف تارق :لاق هنأ رخآ قيرط

 لاقو .اهعمسي مل بذك ثيداحأ ىور :دمحأ لاقو .هثيدح بتكي ال «ءيشب سيل :ىبحي لاق ءریثک نب

 هو ينلا نع بيسملا نب ديعس ليسارم يف ثيدحلا اذه يور دقو» :لاق ؛«ثيدحلا كورتم :يئاسنلا

 :6۷۱/۷) يدع نباو «(480) «ليسارملا» يف دواد وبآ :ديعس لسرم جرخأ :ةديبع ربآ لاق

 بئارغلا دئاوفلا نم هيف ءزجا يف يرهبألا ركب وباو ۸۰ ۰۷۹ مقر) ؛قالخألا ئواسم» يف يطئارخلاو

 .(01 مقر) «ناسحل

 «دیناسملا حصأ اهريغ عم ةنراقملاب اهنکلو هدنسم هجو نم تأي مل ام فیعض دیعس لسرمو

 «ایتفلا ميظعت» ىلع يقيلعت يف -هلل دمحلاو- لیصفتب هتنيب امك ءاهتاذل ةحيحص اهنآ نظ نم أطخأ دقو

 .يزوجلا نبال 5١-507( ص)

 .(1) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 .برض :كص (۲)

 ربكأ نم نإ :ِو يبنلا لوق هنمو «ضعب نم ربكأ قوقعلا ضعبو معن» :«ب# شماه يف (4)
 لجرلا ابأ بسيا :لاق ؟هيدلاو لجرلا نعلي فيك !هللا لوسر اي :اولاق «هیدلاو لجرلا نعلي نأ :رتابکلا

 .«يذمرتلا هححص «مألا ةلزنمب ةلاخلا» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو .«همأ بسيف همأ بسيو :هابآ بسيف



 يكلم ل

 .ةيآلا 4. .ولوسَرَو هللا نم بحب وُ اوت مل نإق . نوم
 يذلا موی اَمَك الإ نومو ال ابر نوای ن يذلا :[-یلاعت-] لاقو

 م راشا باخنصآ كيلو دا نمو :هلوق ىلإ] ...سمْلا نم نایت
 لاا ودلاخ اهیف

 دعب ابرلا ىلإ داع نمل یرت امك رانلا يف دولخلاب ميظع ديعو اذهف
 ."[ميظعلا يلعلا] هللاب الإ ةّرق الو لوح الف ةظعوملا

 نباو (۲۹۲ مقر ۵0۰ /1) متاح ييآ نباو (۱۰۸/۳) ريرج نبا دنسأو .۲۷۸-۲۷۹ :ةرقبلا (۱)

 :(يقيقحتب - YY مقر) «ةسلاجملا» يف يرونيدلاو «مهریسأفت» يف (07 مقر 5-51 /1) رذنملا

 ةمايقلا موب لاقي» :لاق ؛سابع نبا نع نسح انسب -(۱۰۸/۲) «روثنملا ردلا» يف امك- ديمح نب دبعو
 .«برحلل كحالس ذخ :ابرلا لكآل

 .(ب) نم تطقس (۲)

 ۲۷۵ :ةرتبلا (۳)

 0) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (8)

 .نم :(ب) يف (0)

 .طقف (ب) يف نيتفرقعملا نيب ام (5)

 مالك ىلع ًاقلعم (شماهلا - ۱۹7 /۲) «ريسفتلا ةدمع» يف -هللا همحر- ركاش دمحأ ةمالعلا لاق

 ١ :-ابرلا ةمرح يف اراثآو ثيداحأ دروأ دقو- ريثك نبا

 لمتحي ال يذلا حضاولا ريسفتلا هرّسفيو «میرحتلا دشآ هلك ابرلا مّرحي ميركلا نآرقلا اذ وه اهو»

 ابرلا يلكآ هللا دعوتيو «ریسفتلاو ميرحتلا يف حاحصلا ثيداحألا هدكؤتو ءلاملا سر ىلع داز ام هنآ :ًاليوأت

 «ابرلا نم يب امل يلكآ دعوتي لب هريثكلاو ليلقلا يلكآ دعوتي «هلوسرو هللا نم برحلاب :ديعولا دشآ
 .ليلقلا لقأ لمشيل

 ًاهقف ؛اوبوتي مل نإ مهلتق بوجو مث «نييارملا ةباتتسا يف «نيعباتلاو ةباحصلا لاوقأ يف يه اهو
 امأ ءابرلا لالحتساب ةرهاجم نود لعفي نميف اذه «برحلاب نييارملا مالعإ يف ةيآلا ىنعمل ًاقيقد مهنم
 ملسم كشي الف ؛ةرورضلاب نيدلا نم هميرحت ٌمولعملا هلوسر ناسل ىلعو هباتك يف هللا مرح ام لحتسملا

 رارصإلاو ابرلا لكأي ال ؛مالسإلا نع ةدرلاب مدلا ٌحابم ءمالسالا نم جراخ ٌدترم هنأ يف نيملسملا ةماع نم

 ۳ .طقف هيلع



 - اللا ٤
 لوسر ای نَه امو :اولاق «تاقبوملا عبسلا اوبنتجا» ل يبنلا لاقو -4

 ءابرلا لكأو «قحلاب الإ هللا مّرح يتلا سفنلا لتقو ٌرحّسلاو «هللاب كرشلا :لاق !؟هللا

 ."”«تانمؤملا تالفاغلا تانصحملا ُفذقو «فحزلا موي يلوتلاو «ميتيلا لام لاو

 :دازف يذمرتلاو «ملسم هاور ”'«هلكوُمو ابّرلا لكآ هللا َنعل» :ِِلكَي لاقو -۵

 .حيحص هدانسإو ۱(هبتاکو هيدهاشولا

 دقو ءًاليلق الإ ضرآلا راطقأ ةفاك يف مالسإلا دالب ىلإ -نيملسم متنک نإ- نوملسملا هيأ اورظناف - 
 ابرلا تحابتسا يتلا ةدحلملا ةينثولا ابروأ نيناوق نم ةسبتقملا «ةنوعلملا ةرفاكلا نيناوقلا اهيلع تبرض

 .اةدئاف» :«ابرلا» ةيمستب :ظافلألاب اهوعضاو اهيف بعالتي يتلاو ءاهحورو اهظافلأب ةحيرص ةحابتسا

 نم «نوهقفب ال نمم مهريغ نمو نيناوقلا هذه لاجر نم مالسالا ىلإ بستی نمم انيأر دقل ىتح

 تالواحملا هذه مهتم اولبقي مل نإ دومجلاو لهجلاب نيملسملا ءاملع يمريو «ةدئافلا هذه نع لداجي

 .ابرلا ةحابإل

 اورظناف هابرلا ريغ يصاعملا نم ةيصعم ىلع برحلاب نآرقلا يف دعوتي مل هللا نإ !نوملسملا اهيأ

 .«بلاغ هللا بلخی نلو «مكنيدو مكممأو مكسفنأ ىلإ

 ...تاقیوملا عبسلا !وبنتجا» :اهيفف «() ةخسن يف ًالماك ركذي ملو (1) مقرب هجيرخت ىضم (۱)

 .ابرلا لكأ ركذو

 نم (۱۵۹۷ مقر ۱۲۱۸-۱۲۱۹ /۳) (ابرلا لكآ نعل باب) ةاقاسملا باتك يف ملسم هجرخأ (؟)

 .هنع هللا يضر دوحسم نب هللادبع ثیدح

 يف (۲۷۵/۰) يقهيبلاو (۲۲۷۷) هجام نباو (۳۳۳۳) دواد ويأو (۱۲۰۱) يذمرتلا هجرخأ (۳)

 ««مهدیناسما يف (۲۹۶) يشاشلاو (40۳ و۰۲ و ۳۹6و ۳۹۳ /۱) دمحأو (۳۶۲) يسلايطلاو ««مهننس»

 .هریغل حيحص وهو ءاضيأ دوعسم نبا ثیدح نم «مهریغو («ناسحالا» - 0۰۳۵) نابح نباو

 .(۱۸۵ /۵) «ليلغلا ءاورإ» :رظناو .!حيحص نسح ثیدحا :يذمرتلا لاقو

 «بتاکو ؛هلكؤمو ءابرلا لكآ لَو هللا لوسر نعل» :لاق باج نع (۱۵۹۸) ملسم جرخأو
 .«ءاوس مهل :لاقو .ةهيدهاشو

 «بابلا يف ثيداحألا نم ةلمج (411-515" /7) «نیعقوملا مالعإل يف میقلا نبا ركذ دقو

 .تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو هيلع قيلعتلا يف اهتجرخو

 .-هللا همحر- يبطاشلل (يقيقحتب - 2۳-8۳۷ /۲) «ماصتعالا» :رظناو
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 .يئاسنلا هجرخأ "!«ةمايقلا موي محم ناسل ىلع نونوعلم «كلذ

 .اولمع :(ب) يف ()

 يف قازرلادبعو ء(۸۷ /4) «ىربسكلا» يفو (۱8۷ /۸) «ىبتجملا» يف يئاسنلا هجرعا (؟)

 ىف ناّبح نباو ؛((575-519و 1۳۰و 509/1) (دنسملا» يف دمحأو ۱۵۳۵۰ ۰۱۰۷۹۳) «فنصملا»
 «هحيحصا) يف ةميزخ نباو ؛(؟ناسحالا - ۲ مقر وأ «نامظلا دراوما - ۱۱۵۶ مقر) «هحیحص»

 ۳۸۷ /۱) «كردتسملا» يف مکاحلاو (ةیدنهلا .ط - ۲۹۷ /۲) ؛لكشملا» يف يواحطلاو (۲۲۵۰)

 .نسح ثیدحلاو ۱۹ /۹) «ننسلالو (۵۵۰۷) «بعشلا» يف يقهييلاو

 .(4۱8 /۳) «نیعقوملا مالعإ» ىلع يقيلعت :رظناو

 .«صيخلتلا» يف يبهذلا هقفاوو «ملسم طرش ىلع حیحص ثيدح اذه : :مکاحلا لاق

 .اهححصولا :يهو ؛يئاسنلا هجرخآ دعب ةدايز (ب) يفو

 :لوقن نأ يقب

 ابرلا نم بیهرتلا يف ةملک

 تناك نأ ٍةّمآلا خيرات يف ثدحي ملو ؛نیملسملا ةايح يف تعاذو تعاش دق (ةريبكلا) هذه نإ

 نوبارملا نکا وا مهب نت لَو ىلع دارا الإ هنم وجني ال ثيحب ابرلا ىلع هم اهداصتقا ! ةدعاق

 مويلا ملا تسمأف «نيدلا ىلإ اردومی ىتح ٌمامإلا مهبراحي وأ ةمألا یر لهآ مهب دراحي لثالق ًادارفأ

 .نوعجار هيلإ او ولو ؛ٌئيظعأبتلاو لیلج ٌبطخلاو

 اهثع باهذ يف ةقحام راثآ -ةصاخ- ايرالو قلا نايك يف ةتم زا ها يصاعمللو
 :يلي ام -اًهصاخو اَهماع- راثآلا هذه نمو ءاهتّلذو اهعايتض رارقتساو

 :ضرألا يف ٌداسفلا تی يصاعملا :ًالوأ

 :(۹۸ ص) ؛يفاكلا باوجلا» يف هللا همحر- ميقلا با لاق

 «ءاوهلاو هابملا يف داسفلا نم ًاعاونأ ضرألا يف ثدحت اهن :يصاعملاو بونذلاراثآ نمو
 مین سال يد تک امب حیا راي لا :-یلاعت- لاق «نکاسملاو رامثلاو عیدزلاو

 داسفلاو ملظلاب یعسو ملاظلا يلو اذإ :دهاجم لاق ١ یخ

 .ةاسفلا بحي ال لاو لسنلاو ثرحلا كهف رْطَقلا كلذب ُهّللا سبسی

 -نوكتف اهن بونذلا وه رهظ يذلا داسفلا نأ ةارآ ناو ءرهظ يذلا ٍداسفلا بس بونذلا نأ :دارأ



 .ليلعتلاو ةبقاعلا مال 4اوُِمَع يا ضب مپ مهیج :هلوق يف مالا

 يصاعم دنع ضرألا يف هل اهدي يتلا مالآلاو رشلاو ٌصقلا :داسفلاب دقت ءلوألا ىلعو

 مكل هل ثدحأ ًانذ متثدحأ املك :یفلسلا ضعب لاق امك ةبوقع مهل هللا ثدحأ اب ”اوثدحأ امّلكف هیابعلا

 .ةيوقع هناطلس نم

 :-یلاعت- هلو هيلع لدیو هاهتابجومو بوننلا هب ُدارملا ةاسفل ّنأ -ملعأ لاو ٌرهاظلاو

 ام اشیامعآ لك انقاذأ ولو ءاتلامعأ نم رسيا ءيشلا انقاذأ امو لاح اذهف «اولمع يا نبی
 .ةباد نم اهرهظ ىلع كرت

 هل لوسر رم دقو ءاهتكرب قحميو لزالزلاو فسا اهب لحي ام ضرألا يف يصاعملا ربثأت نمو

 ءاقستسالا نمو ؛مههايم برش نمو «نوكاب مهو الإ مهرايد لوخد نم ُةَباحصأ عنمف ؛دومش رايد ىلع دی

 كلذكو ءاملا يف ةيصعملا مش ريثاتل م حضاونلل مههايمب نجع يذلا ٌنيجعلا فلعُي نأ رمأ ىتح «مهرابآ نم

 .تافألا نم هب یر امو رامثلا صقن يف بونذلا موش ٌريِثأت

 ٍةطنح ٌةّبَح ةيمأ ينب نئازخ يف جر : :لاق وشیدح نمض يف ؟ودنسم» يف دمحأ مامإلا ركذ دقو

 تافآلا هذه نم ٌريثكو ٠ :الدعلا نمز يف تبي ناك اذه :اهيلع بوتکم رم يف يهو هقرمتلا ةاون رذقب

 .«بونذلا نم دابعلا ثدحأ امب -یلاعتو هناحبس- هللا اهثدحأ

 ملا ليز يصاعملا :ًاينث

 مهموق لاو وعني اورفكف طب ةرهاظ هع مهبلع مات نع هک يف لجو رع هللا ربخآ

 لاقف برک حر بس قزرلابو ءافوخ نمألاب مهلذيو مهيلع هب هب معنا ناك ام مهنع هللا بهذأف اول راد

 هللا عناب ترفکف نام لک نم أدع اهفزر اهن مآ تناك ار الم هللا برضو -ىلاعت-

 ۲ :لحنلا] نوم اوُنَك اهب فوَحْلاَو عوجنا سابل هللا اقا

 هللا مهثرواف ۽ «مهيلع دلا ةمعن رکش نع مهيضارعإ يف بس موق نم ناك ام ز زيزعلا باتك يف هللا صقو

 الإ يِزاَجُن لغو اوك اب مهرج كلذ «نوملظي مهّسفنأ اوناك نكلو لا مهملظ امو تاتشلاو عوجلا

 .[31/ :ًابس] (روُفَكْلا

 :(۱۱۳ ص) «يفاكلا باوجلا» يف للا همحر- ميقلا نبا لاق

 تّلح الو یب الإ رق دعا نع تلاز امف لا لجو منا لی هنأ :بونذلا تابوقع نمو»

 ءاقبوتب الإ عفر الو هیبننب الإ الب لزن ام: -هنع لا يضر- بلاط يب نب يلع لاق امك هيبذذب الإ ًةمق هب

 ۳۰ :یروشلا] ريك نع اوضْعَي یو مكي تک ام ی نم مگباصأ امو :-یلاعت- ُهّللا لاق دقو

 or] لات هاب اب ی مقیم ی هلا ناب كلا :-یامت- لاقو

 -ویشب اس ٌرّيغي يذلا وه نوكي ىتح ٍدحأ ىلع اهب معنا ىتلا ةمقن فی ال هنأ -ىلاعت- هل ربخأف



 قافو ٌءازج هيلع ريغ ری 7 اذإف طخ بابسأب هاضر ابو یرفکب هركشو :هتيصعمب هللا ةعاط رغيف

 .«ژعلاب لاو قيفاعلاب ةبوقعلا هيلع هللا ريَ ةعاطلاب ةيصعملا َريغ نإف + هلی دايبعلل مالظب كبر امو

 قهر هللا برحيل بس ايلا :ًالاث

 مس ناف نينمؤُم مک نإ اًبرلا نم يتب ام ور هللا انا اولیا ا ايل : -یلاعت- لاق

 «َنوّمَلطُي الو نوشت ال مکان سور مکلف مت ناو هِلوْسَرَو هللا نم بحب او عفت

 .[۲۷۸-۲۷۹ :ةرقبلا]

 لو ةماخف اهداز دقو بيخفتلل اهركن دقف بزب : -یلاعت- هِلرق يف ريكنتلا ىلإ رظناو
 ال ميظع برحلا نم عونب اونقيأ : :يأ ؛ويقيلخ فرشأ ره يذلا لي ءلوسر ىلإو يظعألا ألا مسا ىلإ اهتبسن
 نإ ةمئاخلا ءوس ىلإ میل یو دبا لفي ال هلوسرو ل ةَراَح نو هلوسرر وللا دنع نم نئاك هَ را

 .ايرلا لكأ ىلع ماد

 لکات ها سم يهو ءابرلاب نيلماعتملا ىلع هللا اهنلعأ دقو امد ةبوبشملا ٌبرحلا» هذهو
 يهو قرماضلا ةمهادلا ةاماشلا اهتروص يف ةنلعُم برحلا هذه تلاضلا ةيرشبلا ةابح يف َسبايلاو ٌرضخألا
 طي برح قنيئامطلاو ةداعسلا ىلع ٌبرح «اخرلاو ةكربلا ىلع برحو «بولقلاو باصع لا ىلع ٌبرح
 بوح «ملظلاو نا برح قدراطملاو ٍةسكاشملا رح «سضعب ىلع هجهنمو هياظنل ةاصعلا ضعي َضعب اهيف هللا
 موقت ىتلا ةقحاملا ةقحاسلا برحلاو ؛لودلاو ضویجلاو ممألا نيب ب حالسلا برح ًاريخأو بفوخلاو قلقلا

 .«تیقملا يوبرلاماظنل ارج نم أشنتو

 :قازرألاو لاومآلا نم ةكربلا قم بس الا : ًاعبار

 ةدايز هرهاظ يف ابرلا ناك امل 7 :ةرقبلا] 6تاّتدصلا يبي الا لا قحن : .سیلاعت- لاق
 نم اهعزنی ينلا ةكربلا نأ -ىلاعت- لل ربخأ لاومألا يف ًالصقن هرهاظ يف تاقدصلا جارخإو اما يف
 لجو رح للا دي يف عفت ةقدصلا ناو اقم -رهاظلا يف ٌةدايز وه يذلا- ابرلا قحمت ةيوبرلا لاوم لا

 .ًالضفو لا نم ةكرب هرم لجرلا يبري امك اهيبريف

 :(۱۲۸ ص) «يفاكلا باوجلا» يف هللا همحر- ميقلا نبا لاق

 ام لو نم اهلك ةكربلاو «هدحو كرابي يذلا وه برلا إف «ةعوزتم نر هلل نوكي ال ءيش لک

 كرابم مارحلا هيو كرام يقلل مفانلا ٌنمؤملا هلبعو كلرابمهلوسرو كرايم همکف كرام هيلإ بيش

 هددحو وه الإ رام الف هتک نم تای تس يف ةكرباب اهفصو کربلا نضرآ شا يهو هيضرأ نم اکو
 لاوقألاو نايعألا نم هیت نم هدعاب ام لكو ههاضرو هتبحمو هتيهرلأ ىلإ :يعا ؛هيلإ بسام الإ كَرابم الو
 2 .اعيف ريخ الو هيف ةكرب الف لامعألاو



 دل ةّنعل بْلَجِل ببس اولا :اسماخ

 ارس س هيف ْمُه اکو ییدماشو كَلِكْوُمَر ءابرلا لا هللا َنَعَل» هل ها لوسر لوق ىضم

 .ملسم هاور

 :(۱۲۹ ص) «يفاكلا باوجلا» يف لا همحرس ميقلا نبا لاق

 ريخلا نم ميش ڈعبا هللا هنعل لمع وأ للا هنعل صخش وأ لا اهنعل رضراف ؛ةنعللا ةكربلا دض»

 سا هلعجو سیل هلا نمل دقو دبل هيف ةكرب الف ملیسب هنم ناكو هب طبتراو كذب لصتا ام لو کا

 اب ولاصتاو هنم برق ردّ هللا ةنعل نم هلفهتهج نم ناك ام لکف هنم واخ

 .ءاَعُدلاَو بسلا وهف قّلَحلا نم ناك اذإو اعبالاو ٌدرطلا وهف وللا نم ناك اذإ» لا لصاو

 ۱ ملا ىَلَع لا طی بایسآ نا :اسداس

 متعو هةنیلب تب :نو نیو هللا لوسر تعمس :لاق ی 1 يضر- رمع نبا نع

 هجرخآ ؛م کیو ی اوجرت ین عر ال هل کی هلل اس : :اهجل مترو عزل میر یاب

 )۱۳١۸۵(« ين يناربطلاو (۵1۵۹) ىلعيوبأو (0۵ /۲) «ءامسألاو ىنكلا» يف يبالودلاو 0475 دواد وبأ

 ۳۱۷(4) «تابوقعلا» يف ايندلا يبآ نباو «(ب /۲۷) (دنسملا» يف ينايورلاو «۱۹۹۸/۵) يدع نباو

 نبا ثيدح نم (۲۰۸/۵و ۳۱۸/۲و ۳۱۳ /۱) ميعن وبأو ۱۰۸۷ ۱) «بعشلا» يفو ۳۱7 /0) يقهيبلاو

 :هقرط درس نأ دعب (۱۰۳-۱۰6 /0) «نتسلا بیذهت يف میقلا نبا لاق هقرط عومجمب حیحص وهو :رمع

 «ماصتعالا» ىلع يقيلعت يف لبصفتب هتجرخو ««ظوفحم هنأو كاصا تیدحلل نأ نيب اذهو»
 .(۱۰۸-۱۰۹) ةيميت نبال «لیلدلا نايب# :رظناو .(۱۱6 /۳) «تاقفاوملاهو (4۲۱/۲)

 مسن لو نمش ةعلس ص خش نم يرتشيف ةضرقي نم دجي الف مهاردل ًاجاتحم نوكي نأ :ةنيعلاو
 .ًادقن هنم لقأ نشب هنم اهارتش دا يذلا اهبحاص ىلع اًهُعيِبي

 تلخد اهنم رثكأ جم مهاردب قرضاح مهارد عیب ٍةقيقحلا يف اهنإف ها ىلع ٌةرهاظ ةليح يهر

 حیرصب فیکف «لذلا طيلستل ببس ةيوبرلا ةليحلا هذهب ةحألا أبدأ یا ناك اذإو ّتعلس امهنيب

 !؟هاققو هیمآرو هنيعو ابرلا

 ديري نم ناكف السإلل مالسإلا دالب يف ٌمكحلا ناك نيح ٍةليحلا هذه لب دخلا ناك دقو

 رهظمب روهظلل لیلا ىلإ نوجاتحي ال ءالؤهف نآلا انآ « ؛حيحصلا لمعلا رهظمب ُلاتحي جورخلاو نايصعلا

 !مالسإلا نيد يف لطف دوقعلابوابرلابةحيرص ٌةرهاظ ةوقعلا نوبتكي مه لب !!حيحصلا لمعلا

 لا باذع لوح بَ ار عباس

 -اولحأ الإ انزلاو ابرلا موق يف رهظ ام» :لا یا نع -هنع هل يضر- دوعسم نبا نع



 لا باقع مهسفلابس

 ايندلا يبأ نباو ؛(«ناسحالا» - 84۱۰) نابح نباو 4۹۸۱) یلعی وبأو 80۲ /۱) دمحأ هجرحآ

 (۲۱۲۷ مقر) «ةسلاجملا» ىلع يقيلعت يف هتیب امك هلهاوشب نسح وهو :(۹) «تابوقعلا يف

 .يبطاشلل م «ماصتعالا»و

 :راعسآلا ,الغ باسا نم ابرلا :ًانماث

 :(۸4 ص) «مالسالا يف ةيقاولا ريبادتلا» یک يف يهلإ لضف خيشلا لاق

 «مويلا دئاسلا يوبرلا ماظنلا ىلإ ريك ذح ىلإ عجري بيسو ءراعسألا ءالغ نم موبلا ماعلا وكشي»

 يذلا ء َءيشلا وأ هتعلس ييي نآ : قعلس ءارش وأ ارز وأ ٍةعانص يف هلام رمثتسا اذإ ىضري ال لاملا ٌبحاصف

 هقراسخلا محتل دعتساو دهجلا لو املا رملتس کف هل كلذو بلا ةبسن نم رثكأ رب الإ جت

 اذإ اذه ءريثكب اهنم زا ٌراعسألا تّلَغ بل سن تداز املكو ءابرلا ةبسف نم رک جی ٌةبسن نوكت نأ بالف

 هاجت راعسأ عرف ءابرلاب ضرتقی نّمم ٌرجلتلا وأ جتنملا ناك اذإ امآو :لاملا بحاص رجاتلا وأ جتنملا ناك

 .هأبر ةٌعفدي ام هناقفن ىلإ فيضيس ثيح يهدب ٌرمأ هتعلسو

 ١١(: ص) اینللا بارخو ابرلا» هباتك يف سنؤم نيسح روتكدلا لاقو

 ةثراك وحن ةديازتم ةعرسب ريسي هلك ملاعلا نأ ءرثكأو رثكأ حوضوب ىّلجت ءةيضاملا تاونسلا لالخو»
 دعت ملو تلق دق ضرألا يف قزرلاو ريخلا دراوم ّنأ ىلإ عجرت ال ةثراكلا كلت نأو دودح الب ةيداصتقا

 ةليلقلا تاوندبلا لالخ تداز ناویحلاو ناسنوال ءاذنلا داومو قزر لا دراوم نأ يه ةقيقحلا نأل ؛سانلا يفكت

 اذإ ًاعيمج رشبلا ةجاح فاعضأ مويلا غلبي ءاذغلا نم ملاعلا جاتنإو تاعقوتلا لك تطخت ةروصب ةيضاملا

 .ةلادعب تربذ يه

 نع نوثدحتي ادنكو اکیرمآ يفف ءاعیمج ضرألا لهأ يفكت ءاذغلا نم ريداقم ايندلا دالب ضعب يفو

 نم ءاذغلا جاشنا يف ًاصصخت كانه نأ انضرتفا ولو دسژلا لبج نع نوثدحتي ابروأ يفو ؛حمقلا لابج

 دالب ةيقبو ليزاربلاو ,محل نم هيلإ ةجاحب مه ام لك اهلهأو ايندلل مّدقت نأ عيطتست اهنإف ؛اهدحو نيتنجرألا
 ةهكافو رضخو بوبح نم هيلإ ةجاحب وه ام لك ضرألا ىلع ناسنإ لكل مدقت نأ عيطتست ديدجلا ملاعلا

 یناعي ىتلا ةنحاطلا تامزألا بیس امف ؛نذاو ءاسكلا ىلإ رشبلا ةجاح نع كلذ لثم لق و «نابلألا جاتنإو

 !؟ءاسكلاو ءاذغلا صقنل ةجيتن ةيرشبلا فصن نم رثكأ اهنم

 ةرئاد يف ًائيشف ًائيش رشع عساتلا نرقلا لئاوأ نم لخد يملاعلا کا نأ رع بیسلا

 .ابرلا ىلع اهلك موقت «ةريهش

 عابي ؛شورق ةرشع فلكتي يذلا ءيشلا نأ :يملاعلا يداصتقالا ماظنلا اهيلع موقي يتلا ةدعاقلاو

 -مل مأ اندرآ ءاهيف نوشخاد انلكو ءيمويلا لماعتلا روص لك ىلع مويلا قبطني اذهو «ةدايزو ةئمب هديري نمل



 ٥١ : افلا -

 ةنماثلا ةريبكلا

 ًاملظ ميتيلا لام لكأ

 يف نوای اما ًامْلُظ ىَماَقَيلا لار وی نیل نإ :-یلاعت- هللا لاق

 .هاریس ُنْولْصَيَسَو ًارات مهنوُطُ

 .فرعن مل مآ انقرع درن-

 .(كونبلاو ءاطسولا ؟ةرشعلاو دحاولا نيب لئاهلا قرفلا اذه ىلع لصحي يذلا نمو

 :ةلاطيلا بابسأ نم ابرلا :ًاعسات

 مهلاومأ ضارقإ نولضفي لاومألا باحصأ نأل كلذو ؛ةلاطبلا راشتنا يف ابرلا ببستی»

 للقي -يلاتلاب- اذهو ,ةيراجت وأ ةيعارز وأ ةيعانص تاعورشم ةماقإ يف اهرامثتسا ىلع ابرلاب
 هدهاشن ام اذه دكؤيو يوبرلا لماعتلا اهيف دوسي يتلا تاعمتجملا يف ةلاطبلا رشتتتف ءلمعلا صرف
 ريبادتلا» يف اذك .«ايعانص اهروطتو ءأينف اهمدقت مكر «ةلاطبلا ةلكشم نم ةيبرغلا لودلا ةاناعم نم

 .(80 ص) ةابرلا نم ةيقاولا
 :مهتاوادعل ببسو سانلا طباور عطق ببس ابرلا :ًارشاع

 كلذپو هتعفمو هتحلصم الإ همهي الو هفت الإ فرعي الف «تاذلا بح ناسنإلا يف دلوي ابرلا

 بح حور اهلحم لحتو «تاعامجلاو دارفألل ريخلا بح يناعم مدعنتو ءراثيإلاو ةيحضتلا حور مدعنت
 ًاسرتفم ًاشحو يبارملا ودغيف «ناسنالا هيخأو ناسنإلا نيب ةيوخ الا طباورلا ىشالتتو :ةينانألاو ةرثألاو تاذلا
 لبلاو ريخلا نعت مدعنت اذكهو «مهيديأ يف ام بالتساو :سانلا ءامد صاصتماو ؛لاملا عمج الإ همهي ال

 .عمطلاو عشجلا اهلحم لحيو ؛سانلا سوفت يف

 ةيناسنإلا طباورلا كيكفت ىلإ وعديو ؛عمتجملا دارفأ نيب ءاضغبلاو ةوادعلا دلوي ابرلا ناف ءاضیاو
 سوفن يف ناسحإلاو نواعتلاو «نانحلاو ةقفشلا رهاظم لك ىلع يضقيو ؛سانلا تاقبط نيب ةيعامتجالاو
 .رشبلا

 .ءاخإلاو ةبحملا دعاوق رمديو ءاضغبلاو ةقحلا بولقلا يف عرزي ام ينأي هنأ يبارملا ىفكو

 (۲۱۰ مقر) ثيدح لبق قيلعتلاو «نالسر نب دمحمل (دعب امو ۷۳ ص) هابرلإ نم بيهرتلا» :رظنا

 .تامرحملا كلت لكأ نم رش ابرلا لكأ نأ اهيفف :(ریزتخلا محلو مدلاو ةتيملا لکا) (نيثالثلا ةريبكلا) يف

 ) )۱:ءاسنلا ٠١.



 3 نسخا يه يتّلاب الإ ميتا لام اوبر الو : -ىلاعت- لاقو

 ركذف ۳«...تاقبوملا عبسلا اوبنتجا» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو -۷

 .ميتيلا لام لكأ اهنم

 ىلع داز امو ۰ [هیلع] ساب الف فورعملاب لکاف ًاريقف ناك ميتيل يلو لکو

 نیلاخلا نينمؤملا سالا فرع ىلإ هيف مجرب فورعملاو مارح تحسف فورعملا
Êةثيبخلا ضارغالا نم هر ا  '. 

 .۱۵۲ :ماعنألا (۱)

 .(0) مقرب ةجيرخت ىضم 2

 .(ب) نم طقس (۳)

 .«سانلاب يسأتلا فْرُع ىلإ ...» :(ب) يف (4)

 لام نسم لکأل هل زوجي -هنيمأو مكاحلا ريغ هيفسو نونجمو ريغص نم هيلع روجحملا يلو ()
 .هحلصي امب هيلع ىلوملا لام يف هلمع عم «هوحنو رقفل كلذ ىلإ يلولا ةجاح :زاوجلا طرشو «هيلوم

 اش لاير فلأ هلثم ةرجأ تناك ولف «تیافکو هلثم ةرجأ نم لقألا :وه هلكأ هل زوجي ام رادقمو
 لمعلاب هقحتسي هنأل ؛فلألا الإ هل نكي مل ؛سكعلا وأ «لشملا ةرجأ الإ هل نكي مل ؛نافلأ هتيافك ردقو
 .هيف ادجُ ام الإ ذخا نأ زجي ملف هأعيمج ةجاحلاو

 0950 /۲) «یهتملا حرش" :رظنا .كلذ دعب رسي اذإ ةجاحل هلكأ هل زاج ام ضوع يلول ملی الو
 .(4580 /۳) «عانقلا فاشك»و

 .[8 :ءاسنلا] «فوُرْعَملاب لک ريف ناک نمو ...» :-یلاعت- هلوق مدقت ام ليلدو

 ت©اهنع هللا يضر- ةشئتاع نينمؤملا مأ نع (4حتفلا) عم - 40.1 /4) ؛هحيحص# يف يراخبلا جرخأ
 .«فورعملاب هنم لا ًاريقف ناك نإ هلام حلصیو هيلع ميقُي يذلا ميتيلا يلاو يف تلزنأ» :تلاق

 لوكأملاب معنتلا يف ة غلابيو «ىماتيلا لاومأب هفرتي الف «سانلا نيب هب فراعتملا» :فورعملاب دارملاو
 .(۱۲۸ ص) «مارملا لين» يف اذك . .اةروعلا رتسو ةقافلا دس نع هسفن عدي الو ءسوبلملاو بورشملاو

 يف «فورعملابا لكأي يلولا نأ :-یلاعت هللا همحر- دمحأ مامإلا نع ًاصوصن رظناو
 عم فرعلل هدر ىلع لاكشتسا عفر ةلواحملو ۰ /0) «فاصنإلا»و ۳۲6-۳۲۵ /4) (عورفلا»
 يو واس رست نياك ىو 11 يسلم ا» :رظنا .هتيافكو هلثم ةرجأ نم لقألاب هطبض
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 ةعساتلا ةريبكلا

 °[ ملسو هيلع ىلاعت هللا یلص - يبتلا ىلع بذكلا]

 ىلع ٍبذكلا دمعت نأ بير الو لا نع لقنی ٌرفك ال يبنلا ىلع بذكلا

 بذكلا يف ناشلا امناو «ضحم ٌرفك لالح ميرحت وأ مارح ليلحت يف ءهلوسرو هللا
 .۳)یلزذ هيلع

 اذ یوس يف

 ریسفت» عجارو :(418/7) «ىهنلا يلوآ بلاطم» ىلع -ىلاعت هللا همحر- يطشلا نسح خيشلا-

 .«فورعملا» اذه يف لصفو ققح دقف )5١/5-15(: «يبطرقلا

 وه هیلوم لام نم هلكأ يلولل زوجي ام مكح يف يهقفلا رظنلا طبضل -انه- فرعلا ىلإ عوجرلاو
 ريغ لطم لعف وه -انه- يلولل حابملا لكألا نإ ذإ ؛ثداوحلا ىلع ةقلطملا ماكحألا قيبطت يف هل عوجر
 .هدودح ةفرعمو هقيبطت ةلواحمل فرعلا ىلإ ريف ماكحألا هيلع بترتت طبضنم

 اميف كلذو «فرعلا ىلإ عوجرلا -ًاضيأ- دكؤيو دودحلا هذه ملاعم نی ام ثيدحلا يف ءاج دقو

 ؟مسيتي يلو «يش يل سيل ريقف ينإ :لاقف لكي يينلا ین ًالجر نإ : هدج نع ءهببأ نع بيعش نب ورمع هاور
 ؟هلام نم لكآفأ «يش يدنع سيلو :ظفل يفو . «لثتم الو ردابم الو فرسم ريغ كميتي لام نم لک :لاقف

 لاق مهریغو ؛(1//1*4) هجام نباو «(707 /5) يئاسنلاو (۲۸۷۲) دواد وبأ هجرخآ «فورعملاب» :لاق

 ءاورو «(«لبتلا» عم - ۸۲-۲۸۳ /0) «ىقتنملا)و ۲4۱ /۸) «يرابلا حتف» :رظنا .يوق هدانسإ :ظفاحلا

 .(۲۷۷ /ه) «ليلغلا

 :بألا ريغو هنيمأو مکاسلا ریغل وه فورعملاب يلولا لكأ زاوج لحمو

 .لاملا تيب يف امهل امب امهئانغتسال ؟أئيش هنم نالكأي الف هنيمأو مكاحلا امأ

 نم كلمتي نأ هل بألا نأ امل ؛هضرع همزلي الو ءاهمدعو ةجاحلا عم لكألا هل زوجیف بألا امآر

 .(608 /۳) «عانقلا فاشك» :رظنا .ءاش ام هدلو لام

 لاق «هيلع يلو نَم لام نم لكألا هل زجي ملا ناك ناب هتجاح مدع عم امآ ءيلولا ةجاح عم اذه

 هيف ناك نإ ينغلا يلولل ضرفي نأ مكاحلل نكل ۰10 :ءاسنلا] €فِفعّتسْيل اي ناك نمو :-ىلاعت-

 هقف يف هرثأو هتيجح «فرعلا» نم قبس امو 4۵0 /7) «عانقلا فاشكا :رظنا .هيلع روجحملل ةحلصم

 .(۹۳۹/۲-45۱) «ةیلاملا تالماعملا

 ءانم ةدايز نیتفوقعملا نيب ام (۱)

 .6۱۱۱) راتسألا عفرتو «4۱0۷) «ةیواحطلا ةدیقعلا حرشاو «ةيمين نبال (۳۷۳) «ناميإلا» :رظنا (۲)



 - لانها ۳
 ب : نم «يرب 2 2 يلع اب 0 يي 1 تلك 0 : بذکک ًايذك نإ هع دلا لاق --۸

 .هرانلا نم هدعقم اًوبتيلف ادمعتم

يف تيب هل ينب يلع بذك ْنَم» :ِهيَط لاقو] 9
 8 “نهج 

 .["”«رانلا نم هدعقم أوبتيلف .هلقآ مل ام ينع لقي نم» :لاقو -۷۰

 مقر ۱۱۰ /۳) (تيملا ىلع ةحاينلا نم هركي ام باب) زئانجلا باتك يف يراخبلا هجرخآ (۱)

 نب ةريغملا نع (۳ مقر ٠١ /1) ك هللا لوسر ىلع بذكلا ظيلغت باب) ةمدقملا يف ملسمو ۱

 نمض عوبطم وهو «يقهيبلل !يرابيوجلا ءزجال يقيقحت يف ليصفتب هتجرخو «-هنع هللا يضر- ةبعش

 .4ةیثیدح ءازجأ ةعومجم»ل (ةيناثلا ةعومجملا)

 (۷۰۱/۸) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نباو ؛(45١و ۱۰۳و ۲۲ /۲) «دنسلا» يف دمحأ هجرخأ (۲)

 ؛(يدنسلا بيترت - ۱۷ /۱) ؟دنسملا» يف يعفاشلاو -(۱۳۱۵4) «ريبكلا» يف يناربطلا هقيرط نمو-

 ركذ» يف ميعن وبأو ء(۳۹۷) «لكشملا» يف يواحطلاو (۱۳۸) «دهزلا» يف دانهو ؛(۱۰۹۲) «ةلاسرلا»و

 يفهيلاو ٩۱ ص) «حیحصلا ىلإ لخدملا» يف مكاحلاو 4۱۳۸ /۸) ؛ةيلحلا»و (۸۱ /۲) «ناهبصأ رابخآ

 .حيحص ثیلحلاو تهنع هللا يضر- رمع نب هللادبع نع (۱6۰) «ةفرعملا» يف

 ۷۲ /۱) «نيعقوملا مالعإا ىلع يقيلعت يف هتجرح «نسح هدانسإو ةريره يبأ نع بابلا يفو
 CEY ۰4۳۹/۲و

 «اامهننسا يف (۳۵) هجام نباو (۲۳۷) يمرادلاو ۲۹۷ /۰) هدنسلا» يف دمحأ هجرخأ (۳)

 ۱۳ «لكشملا» يف يواحطلاو (۱۳۸۸) «دهزلا» يف دانهو 6۷۱۱ /۸) ؟فنصملاا يف ةبيش يبأ نباو

 قرط هيف ءزج يف يناربطلاو ((7540) «لصافلا ثدحملا» يف يزمرهمارلاو ؛(11/1١) مکاحلاو ( ۶

 ةداتق يبأ نع (۷۰/۱) «تاعوضوملا ةمدقم» يف يزوجلا نباو 97 مقر) «...يلع بذک نما ثیدح

 .نسح هدانساو هاعوفرم

 .هعفر نافع نب نامشع نع بابلا يفو

 يف (۳۸۳) رازبلاو (۷۲) یلعی وبأو ۰ مقر) يسلايطلا دواد وبأو (1۵ /۱) دمحآ هجرخآ

 نمو :۱۷/۱) «لماکلا ةمدقم» يف يدع نباو ۱33 /۱) «راثآلا لکشم» يف يواحطلاو ««مهدیناسم»

 يلع بذک نم :ثیدح قرطا يف يناريطلاو (0۹/۱) «تاعوضوملا ةمدقما يف يزوجلا نبا هقيرط

 . .دانزلا يبأ نب نمحرلادبع هيفو «(4؟) «حيحصلا ىلإ لخدملا» يف مكاحلاو ١ مقر ۳۷-۳۸) اادمعتم

 -«مارهب نب دمحم نب نیسحو «نامعنلا نب جیرتسو ؛عابطلا یسیع نب قاحسإ :مه ةعامج هاور دقو



 6١ه رحح سی صحت زا ےس

 ةنايخلا الإ ءيش لك ىلع نموملا مبطي :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو -۱
 .)«بذکلاو

 «يمشاهلا دواد نب نامیلسو :يطساولا يلع نب مصاعو .بهو نب هللادبعو «يسلايطلا دواد وبأو-

 یسیع نب دمحمو «يليفنلا يلع نب دمحم نب هللادبع رفعج وبآو یسوم نب دسآو ؛روصنم نب دیعسو

 .ينامحلا دیمحلادبع نب یبحیو «عابطلا

 نم هثيدح يبهذلا دع دقو هدادغب يف هاور ام ةصاخ «فعض هيفف دانزلا يبأ نب نمحرلادبع امأو

 .نسحلا ليبق

 «بسیلهتلا بیلهتا ((011/1/) «نازيسملا# (۲۲۸۶۱) «ةركدتلا» (۱۲۸/۸) «ريسلا» :رظن

 .تاقث هلاجر ةيقبو «۱۷۳-۱۷۰/)

 رهو يزارلا ديمح نب دمحم قيرط نم رخآ دانساب (۸ مقر ۳۹) !هتزج» يف يناربطلا هجرخأو

 يزوجلا ناو 6۵۷ مقر ۳۲۹/۲-۳۳۰) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلا هجرخآ -ًاضيأ- اذهو هفيعض

 .یلع بذک نم» :ظفلب امهدنع هنکل ۵۹ /۱) «تاعوضوملا ةمدقما يف

 هنكل ؛مهتم كورتم وهو «يدقاولا قیرط نم (۳۳۹/۲-۳۳۷) «تاقبطلا» يف دعس نبا هجرخآو

 ةمدقم» يف يزوجلا نبا هقيرط نمو ۷١(« /1) هدنسملا» يف دمحآ هجرخآ دقن ظقللا فالتخا عم عبوت

 «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو ۳۸4 مقر) ؟راخزلا رحبلا» يف رازبلاو ۱0۹ /۱) «تاعوضوملا

 Y1 «دادغب خيرات» يف بيطخلاو ء(۷ مقر ۳۸-۳۹) «هئزجا يف يناربطلاو ۱۱۲-۸

 .«یلع بذك نما :ةيقبلا دنعو ابنک ىلع دمعت نما :دمحأ دنع هظفلو

 :هبقع لاق :نامثع نم ديبل نب دومحم عامس يف رازبلا ككشو ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو

 .«ًاميدق ناك ناو «نامثع نع ديبل نب دومحم عمس ملعن الو

 .هريغو (1۵/۱۰) ؟بيذهتلا» يف امك .فورعم هنم هعامسو :تلق

 .يدادغبلا بيطخلل (19 مقر ۱۵۵ /۱) «صيخلتلا يلات» ىلع يقيلعت يف هتجرخ «اربلا نع بابلا يقو
 .(ب) نم طقس نيتفرقعملا نيب امو

 مصاع يبأ نبا هقيرط نموس (۸۲) «ناميإلا»و (0۹۳ /۸) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ (۱)

 .هعفر ةمامأ يبأ نع تثدح :لاق «شمعألا نع (107 /0) «دنسملا» يف دمحأو )١114(-. «ةنسلا» يف

 .ةمامأ يبأو شمعألا نيب يذلا ماهبإلل ؛فیعض هدانسإو

 عبطيل نمؤملا ّنِإ» :ظفلب هعفر ةمامأ يبأ نع رخآ قيرط نم (4 4 /۱) يدع نبا هجرخأو

 -الو بذکلا ىلع نمؤملا عبطي الو «قلخلا نسحو «لخبلاو .دوجلا ىلع :یتش لاليخ ىلع



 — تاكا ۱3

 .""(نيباذكلا دحأ وهف بذ هنأ یری وهو ًاثيدح ينع ىوُر نم» :لاقو -۲

 هخيشو «نعنع دقو «ةيقب هنع يوارلاو «عاضو «يشرقلا ديز نب ةحلط هيفو ءاًاباذك نمؤملا نوكيح

 .كورتم ريبزلا نب رفعج

 .اعوفرم صاقو يبأ نب دعس نع بابلا يفو

 :«امهیلنسم» يف (۷۱۱) ىلعي وبأو (هدئاوز - ۱۰۲) رازبلاو «(015) «دعس دنسم» يف يقرودلا هجرخأ

 (۱4۶ مقر) ؛قالخألا مراکمااو (577 مقر) «تمصلا» يف ايندلا يبأ نباو ٤٤(« /۱) ؛لماكلا» يف يدع نباو

 ينطقرادلاو (0۹۱ ۰۵۸5 مقر 714 /۱) «باهشلا دنسما يف يعاضقلاو ء(۷ مقر) «هلهاو بذكلا مذلاو

 (۱۹۷/۱۰) «یربکلا ننسلا# يف يقهيلاو ««للعلا» يف امهالک (۳۲۸-۳۲۹ /۲) متاح يبآ نباو 0۳۳۹/۵

 .(۲۱۷ /۷) «ةیهانتملا للعلا» يف يزوجلا نیاو (1۸۱۱ ۰4۸۰۹) «بعشلا»و

 ۵٩۲( /۸) «فسنصملا» يف ةبيش يبآ نباو :(۸۲۸ مقر) ؛دهزلا» يف كرابملا نبا هجرعآو

 ۰6۱۹۷ /۱۰) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو (۳۳۱/4) «للعلا» يف ينطقرادلاو ۱ مقر) «ناميإلا»و

 .صاقو يبأ نب دعس ىلع ًافوقوم 4٩۱( مقر) «تمصلا» يف ايندلا يبأ نباو

 .هفقو يقهيبلاو ينطقرادلاو ةعرز وبأ حجرو

 .اعوفرم رمع نبا نع بابلا يفو

 :(050) يعاضقلاو :(۱۱۵) *ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو ۱۱۳۰ /4و 44 /1) يدع نبا هجرخأ

 .ًالج فيعض هدانسإو ؛(4۸۱۱) «بعشلا» يف يقهيبلاو

 «هلوق دوعسم نبا نع (۸۰) «ناميإلا» يفو (297 /۸) «فنصملا# يف ةبيش يبأ نبا هجرخآو

 .حيحص هدانسإو

 .ادِلَو ينلا نع نيفيعض نيدانسإب يور» :فنصملا لوق (۱۸۱ مقر) رثإب يتايسو

 :لاقف ؟انابج نمؤملا نوكيأ : هللا لوسرل ليق :ةنسلألا ىلع ةروهشملا ثيداحألا نم :(هيينت)
 مل ثيدح اذمو .ال :لاقف ؟ًباذك نمؤملا نوكيأ :هل ليقف «معن :لاقف ؟البخب نمؤملا نوكيأ :هل ليقف معن

 نب ناوفص نع (۸/۲) «بعشلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو (440 /۲) «أطوملا» يف كلام هجرخأ حصي

 .لضعم وأ لسرم وهو «هعفر ميلس

 نباو «مهدیناسما يف (845) يسلايطلاو (۸4۸ مقر) ينايورلاو ۰ ۱6 /۵) دمحآ هجرخآ (۱)

 نباو 4۳۹) «ننسلا» يف هجام نبأو ٩ /۱) "هحیحص ةمدقم» يف ملسمو ۱۵0 مقر) «هعماج» يف بهو

 >«لکشملا» يف يواحطلاو ۷ /۱) «نيحورجملا» ةمدقم يفو («ناسحالا» - ۲۹) «هحیحص» يف نابح



 10۷ دالا

 تال عوضوملا ةياور نأ اذهب "[كل] حالف

 د

 ةرشاعلا ةريبكلا

 ةصخر الورذع الب ناضمر راطفإ 2

 مهي سلا او يبنلا لاق #۳

 تش تبني مل اذه " ”«هماص ولو رهدلا ٌمايص هيضقي

 يعيطقلاو ( ۷ مفر/۷) «ریبکلا» يف يناربطلاو (۲۹/۱) «لماکلا ةمدقم» يف يدع نباو ۰6۳۷۳ /۱)-

 «هخیرات» يف بیطخلاو )١45(. «تایدمجلا» يف ي وغبلا مساقلا وبأو ۳۱۱ مقر) «رانيد فلألا ءزجا يف

 ثيدح ظافلأ ضعب يف دروو ةرمس ثيدح نم (014 مقر) «تمصلا يف ايندلا يبأ نباو ( )

 نمض (9 مقر) يقهيبلل «يرابيوجلا ءزج» يف الصفم هتجرخو ۷۵9 565 /1) دمحأ دنع ةريغملا

 نم ؛ادسعتم يلع بذك نم ثيدح قرطا ءزج يف يناربطلاو ؛«ةيثيدحلا ءازجألا» نم (ةيناثلا ةعومجملا)

 .يفهيبلل «يرابيوجلا ءزجا يف (11) مقرب هتجرخو ۱۹ مقر 80-41) يلع ثيدح

 ءاهحتق مهضعب زوجو هروهشملا طبضلا وهو ی :ىنعمب ؛-ةيتحتلا ءايلا مضب- ؛ىَرُيا :هلوقو

 ؛نييذاكلا» -ًاضيأ- يورو ءروهشملا وهو «عمجلا ىلع نونلا حتفو ءابلا رسكب ««نيذاكلا» :هلرقو
 ىلع تکللاثو 14-۵ /۱) «ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش" :رظنا .ةينثتلا ىلع نونلا رسكو ءابلا حتفب

 1-0708 هال) «حالصلا نبا باتك

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .«ةرشاعلا يهو ءةصخر الو رذع الب ناضمر راطفإ :رئابكلا نموا :اذكه ناونعلا اذه ءاج () يف (۲)

 دواد وأو ۱۱۲ مقر) «ريبكلا للعلا» يفو 6۷۲۳ مقر) «عماجلا» يف يذمرتلا هجرخآ (۲)

 ۱۳۲۸۲ ۰۳۲۸۱ ۱۳۲۸۰ ۳۲۷۹ ۳۲۷۸ مقر ۲4-۲۶۵ /۲) «یربکلاث يف يئاسنلاو ۲۳۹۲ مقر)

 -۳۷ /۳) «للعلا»و (۲۱۱/۲) «ننسلا» يف ينطقرادلاو oro)» /۱) ةنئسلالا يف هجام نباو ۳۸۹۳

 «قيلعتلا قیلغت» يف امك- ددسمو (9۸٤و ۳۸۱ /۲) دمحأو ۲۷۳ ۰۲۲۷/۸ وأ -۳۸-ب

 قازرسلادبعو ۰۱۰ /۲) *ننسلا» يف يمرادلاو «مهدیناسما يف (۲۵4۰) يسلايطلاو ۲ /۳)

 ۲۳۸/۳) «هحیحص) يف ةميزخ نباو هاامهیفنصم» يف (۵۱۱/۲) ةبيش يبأ نباو (۷۹۷۰ مقر ۱۹۸/4)

 -يف يوغبلاو 4۲۷۸ /8) «هننس» يف يف ز يتهيلاو 6۱۵۷ /۳) ؛نیسورجملا» يف نابح نباو ۱۹۸۷ مقر



 زايا ۱۸
 ىلإ ةعمجلاو «ُسمخلا تا 0 :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو 4

 .ابكلا تّبيتجا ام ؛رهتیب امل تارافك ناضمر ىلإ ناضمرو «ةعّمجلا

 ال ْنأ ةداهش : ی ىلع ا ين :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو -۵

 «ناضمر موصو قاكزلا ءاتيإو :ةالصلا ماقاو هللا ٌلوسر ادم ناو هللا الإ هَل

 .هيلع قفتم “تلا 2 جحو

 ی ر

 “[ءازوجلا يبأ نع «يركنلا كلام نب ورمع نع «دیز نب دامح لاقو] -اك

 هللا الإ هنر ال نأ ةداهش :ةئالث نيدلا ٌدعاوقو مالسالا ىرُع» :لاق «سابع نبا نع

 ملو لا ملا ٌريثك هدجتو فاك وهف ٌنهنم ةدحاو كرت نم ناضمر ٌموصو ةالصلاو
 مام هم
 .حيحص ربخ اذه "همد لجی الو ری ملو حب

 6۲۵ مقر 1۳-18 ص) «ناضمر رهش ثيداحألا يف رکاسع نب نميلا وبأو ۲۹۰ /5) ؛ةنسلا حرش

 .(۲۳۵/۲) ضيرمتلا ةخيصب يراخبلا هقلعو ۱۷۰ /) «قيلعتلا قيلغت» يف رجح نباو

 .هعجارف هيف للع ثالثل )٤/ ١١١( «يرابلا حتف» يف رجح نبا ظفاحلا هفعض ثيدحلاو

 «(4ربلا حتف» - ۳۸١ /9) (ديهمتلاو ۲6۵-۸6۲10 /۱) متاح يبأ نبال «للعلا» :-ًامازل- رظناو

 .(179-0199 /۳) «قيلعتلا قيلغتاو ۰۳۹ ص) «يراسلا يده»و

 «ريدقلا ضيفا :عجار .يبهذلا مهنم ؛ءاملعلا نم ةعامج نع ثيدحلا فيعضت يوانملا لقنو

۷۶۹/0 

 ىلإ ناضمرو ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا تارلصلا باب) ةراهطلا باتک يف ملسم هجرخآ (۱)

 .(۱) مقرب یضمو «ةريره يبأ نع هریغو «(۲۳۳ مقر ۲۰۹ /۱) (رئابكلا تبنتجا ام نهنيب امل تارفکم ناضمر

 بانک يف ملسمو 6۸ مقر 4٩ /۱) (مكناميإ مكؤاعد باب) ناميإلا باتک يف يراخبلا هجرحآ (۲)

 .-امهنع هللا يضر- رمع نبا نع ۱٩( مقر 80 /۱) (مالسالا ناكرأ باب) نامیالا

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۳)

 ۷۷۸ /۲) «بیغرتلا» يف يناهبصألاو 6۲۳4۹ مقر ۲۳۱/4) «هدنسم» يف یلعی وبآ هجرخآ (6)

 تامح نع ليعامسإ نب لمؤم قیرط نم (۱۵۷۲ مقر ۸4۵ )٤/ «ةنسلا» يف يئاكلاللاو ( ۰ مقر

 بيغرتلا» يف يرذنملا هلاق .نسح هدانسإو ءافوقوم سابع نبا نع ««هعفر الإ هبسحأ ال» :لاقو .هب
 -حرشب رئاخذلا» يف ينيرافسلاو (8۸/۱) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلاو «۳۸۲/۱) «بیهرتلاو



 .(975 ص) "رثابکلا ةموظنم-

 !«قازرلادبع فنصما ىلإ (۲۸/۱) «لامعلا زتک» بحاص هازعو

 يرذنملا (۳۰۵ مقر) «بیغرتلا فيعض» يف -یلاعت هللا همحر- يناب لا انخیش بقعتو
 ظفحلا ئيس وه نم هنودو «هعفر يف هبوار ددرت دقو ؟فیک :تلق» :لاقف .دانسالا اذه نیست يف

 1 .«كلذ ريغو

 :يرذنملاو يمشيهلا ًابقعتم لاقف 6۹8 مقر) «ةفيعضلا ةلسلسلا» يف هفعض ىلع مالكلا لّصفو

 لهاستم وهو 46۸۷ /۸و ۲۲۸/۷) نابح نبا ريغ هقثوي مل اذه ًارمَع ناف ءرظن هالاق اميفو :تلق»
 نعمطی ال بلقلاف ارام كلذ ىلع هيبنتلا قبس امك داقنلا ةمئألا دنع نيلوهجملا قثوبل هنإ ىتح «قيثوتلا يف
 :اذه كلام يف هسفن وه لاق دق هنأ اميس الو هقيثوتب درفت امل

 .«برغیو ئطخي هنع ىبحي هنبا ةياور ريغ نم هثيدح ربتعی»

 هيلع عبوت اذإ الإ هثيدحب جتحي ال نأ هب ىرحألاف «بئارغلاب يتأيو عیطخی نأ هنأش نم ناك اذإف

 .فعضلا هب قئاللاف ؛انه امك ثيدحلاب درفت اذإ امأف مأطخ نمأن يكل

 .هريغو متاح وبأ لاق امك ؛اطخلا ريثك قودص ليعامسإ نب لمؤم ناف ؛ًاضيأو

 :هیلع فوقوم وهف «-هنع هللا يضر- سابع نبا نع لصأ هل ناك ْنِإ ثيدحلا ّنأ نظلا ىلع بلغيو

 ال ينلا ىلإ هعفر يف ءيشلا ضعب ديز نب دامح ددرت دقف

 لاق امك ؛ةجحب سیل اذه ًاديع س نكل دامح وخآ ديز نب ديعس لي يبنلا ىلإ هعفرب مزج ؛معن
 .«يوقلاب سيل» :هريغو يئاسنلا لاقو .يدعسلا

 :هتحص ىلع قفتملا ثيدحلل فلاخم ثيدحلا رهاظ نإ مث

 :نيهجو نم كلذو «ثيدحلا ؛...سمخ ىلع مالسالا ينبت

 ,ةنالث اهرّيص كاذو :ةسمخ مالسالا سس لعج اذه نأ :لوألا

 :لوقي كاذ امنيب «سسالا نم ًائيش كرت نم رفكب عطقب مل اذه نآ :رخآلا

 .«رفاك وهف نهنم ةدحاو كرت نمد

 .«رفاك هللاب وهفا :دامح نب ديعس ةياور يفو

 ًافالخ هل لحتسم ريغ ًالثم ناضمر موص كرت نم رفكي نيربتعملا ءاملعلا نم ادحا ّنأ دقتعآ الو
 .ملعأ هللاو «ثيدحلا اذه فعض ىلع ةمالا نم يلمع ليلد اذهف .ثیدحلا رهاظ هديفي امل

 لعاف ضرعي امم ةيلمعلا ةعبرألا ناكرألا هذه نم دحاو نكر ءادأب لهاستلا ّنأ :هيف كش ال اممو

 ل هلوق كلذ ىلإ راشأ امك ؛رفكلا يف عوقولل كلذ

 .هريغو ملسم هاور ؟ةالصلا كرت رفكلا نيبو لجرلا نيب



 — اسلا ۱۰

 ةجاح الف لهجلاو «هب لمعلاو .روژلا لوق عدي مل نّم» اک يبنلا نعو -۷

 .حیحص ۲۱)«بارلاو ماعطلا عدي نب هلل

 . "ل رفغُي ملف ناضمر ٌرهش كلّردآ ئرما فنآ مخر» :لاق ل ينلا نعو -۷۸

 اذه يف سيل نكل -یلاصت- هللاب ذايعلاو رفكلا ىلع تومي نأ ةالصلاب نواهت نم ىلع ىشخيف =

 امم اذه ءامهب ناميإلا عم مایصلا كرات اذكو «ةالصلا كرات ريفكتب عطقلا «هريغ يف الو .حيحصلا ثيدحلا

 .ملعأ هللاو هفیعضلا ثيدحلا اذه هب درفت

 نم ءيش عشني ال اهنودبف هللا الإ هلإ ال ْنأ ةداهش» :ةسمخلا ناكرألا هذه نم لوألا نكرلا امأو

 ريغب ةثاغتسالاك ؛ايلمع هب لخآ هنكلو «مهف وأ ءاهانعم ةقيقح مهفي ملو اهلاق اذإ كلذكر ةحلاصلا لامعألا

 .-هللا همحر- انخيش مالك ىهتنا «تايكرشلا نم اهوحنو .دئادشلا دنع -ىلاعت- هللا

 (موصلا يف هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل نم باب) موصلا باتك يف يراخبلا هجرخآ (۱)

 نع (1001 مقر) («روزلا لوق اوبنتجاو# :-ىلاعت- هللا لوق باب) بدألا باتكو (۱۹۰۳ مقر)

 .هعفر ةريره يبأ

 يذمرتلاو 47 مقر) «درفملا بدألا يف يراخبلاو :(۲۵ 6 /۲) «دنسملا» يف دمحأ هجرخآ (۲)

 ليعامسإو ۳۵۶۵ مقر 0۵۰ /۰) («ٍلجَر فنآ مّز: هللا لوسر لوق باب) تاوعدلا باتک يف

 ا يبنلا ىلع ةالصلا لضف» يف امهالک (13 ۰1۵ مقر) مصاع يبآ نباو (۱۸ ۰۱۷ ۰۱۷ مقر) يضاقلا

 تاوعدلا» يف يقهيلاو )۵8٩/۱( ؛كردتسملا» يف مکاحلاو (۱۸۸۸) «هحيحص يف ةميزخ نباو

 .حیحص ثیلحلاو ءنسح هدانسإو «ةريره يبأ ثيدح نم (۱۵۲) ریبکلا

 .«سنأو رباج نع بابلا يفوا :لاقو ««بیرخ نسح ثیدح اذه» :يذمرتلا لاقو

 رامعو ةرمس نب رباجو «سابع نباو .ثریوحلا نب كلام نع :-اضيأ- بابلا يفو :ةديبع وبأ لاق

 مالك نم ثيدحلا اذه نأ ةقباطتم مهثيداحأو «يديبّرلا ءزج نب ثراحلا نب هللادبعو «ةديربو «رساي نبا

 ي يبلا مالك نم سیلو لَو يبنلا هب بطاخي «ليربج

 - ۵۱ مقر/۱۲۹ ص) :-هنم- رظنا .؛ماهفألا ءالج» ىلع يقيلعت يف ثيداحألا هذه تجرخو

 كلام ثيدح - ۱۲۳ مقر /۱۹۷ ص)و (ةرمس نب رباج ثیدح - ۱۲۲ مقر/۱۹۵ ص)و (سنأ ثیدح

 نبا ثيدح - ۱۲۵ مقر /۱۹۹ ص)و (ءْرج نب هللادبع ثیدح - ۱۲ مقر/۱۹۸ ص)و (ثریوحلا نبا

 الو هقلقتسم ةجح اهنم لکوف :(۵1۳ ص) لاقو ء(ةرجع نب بعک ثیدح - ۳ مقر //4 ص)و (سابع

 كراتو «هل مذو «هيلع ءاعد :هفنأ مغروا :لاقو ««ةحصلا ديفي ةددعتملا قرطلا كلتب ثیدحلا نأ بير

 .(هيلع ىعدي الو مذي ال بحتسملا



 کا 15١

 هنأ ؛ضرغ الو ضرم الب ناضمر موص كرت نّم '''[نأ] ررقم نينمؤملا دنعو
 هب نونظيو «همالسإ يف نوكشي لب« هرمخلا نمدمو «ساكملاو ؛ينازلا نم رش

 ."لالحنالاو ةقدنزلا

 ةرشع ةيداحلا ةريبكلا

 فحزلا نم ٌرارفلا

 ىلإ ایم زا لاَ ارحم الإ هر مو مملو نمو : -یلاعت- هللا لاق

 ."”«ريصمْلا سفبو منهج امر هللا نم بضع َءاب ذم ف

 ركذف "...تاقیوملا َعْيّسلا اوبنتجا» :-مالسلاو لصالح لاقو -9

 ۴" فحزلا موي يلوتلا اهنم

 .() نم طقس (۱)

 ....روزلا لوق غدي مل نما :يضاملا ةي هلوق لبق () ةخسن يف تءاج ةرابعلا هذه (۲)

 ۰۱۲ :لافنألا (۳)

 )٤( مقرب هجیرخت یضم )۲(.

 دعب (/۵) ؛داجنالا یمسملا :داهجلا ماكحأ يف عماجلا ميقلا هباتك يف فصانملا نبا لاق (6)

 باطخ يف ةماع ةمكحم اهن» :لاق ؟(ةحوسنم) وأ (ةمكحم) انه فنصملا اهدروأ يتلا ةيآلا له :ركذ نأ

 نم ةريبك فحزلا نم رارفلاو «ةمايقلا موي ىلإ كلذ يف مكحلا ةتباث «مهريغو ردب لهأ نيملسملا عيمج

 هللا ءاش نإ- اهحجرآو لاوقألا ىلوأ لوقلا اذهو ؛ملعلا لهأ نم ةعامجو سابع نبا بهذ هيلإو شابکلا
 :لاق مث «هفیزت يف لاطآو ۸0... «هیلع ليلد الف خسنلا ىوعد امآ «-ىلاعت

 ملزما امل ناضنجلا ىلا موي مکب ارت نيا :ردب لهآ ريغ يف -یلاعت- لاق دقو»

 نم لالزتساو «ةيصعم يلوتلا نأ -ىلاعت- ريخأف 6 :نارمع لآ] 4اوُبَسُك ام ضخ ناَطْيشلا

 هلوق ىنعم وه اذهف ۰ :نارمع لآ] «مهنع افع دلو وفعلاب -هناحبس- مهيلع نم مث ءناطيشلا

 هانعم 7 :لافتألا] ریمل سيو منهج هاَوأَمَو وللا نم بضقبءاب دف :يلوملا يف -یلاعت-

 .هل رفغي مل نإ :-ملعأ هللاو-

 -نم ةريبك يلوتلاو ؛عيمجلا يف وه لب «ردب لهأ هب ًاصوصخم سيل يلوتلا ميرحت نأ انل نب اذهف



 ةرشع ةيناثلا ةريبكلا

 کو نم ًامثا ربکآ هضعیو نزلا

 . أليس ءاسو ٌةَشِحاَف ناک هیتر اوبرقت الو :-یلاعت- هللا لاق

 :لاقو هفنصملا دنع يذلا ثيدحلا دروأ مث «اةمايقلا موي ىلإ نيملسملا عيمج يف رئابكلا-

 لهأو ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام بهذ «نيملسملا رئاس يف مكحلا ةماع ةمكحم ةيآلا نأ ىلإو»
 اذه دعب (فعضلل توبثلا :لصف) يف اهركذن «عضاوم يف كلذ دعب اوفاتخاو «قيقحتلا لهأ ةماعو ءرهاظلا

 .!للا ءاش نإ-

 رسي ؛اداجنإلا» باتك ىلع قيلعتلا نم غارقلا ىلع -ةئملاو دمحلا هللو- تكشوأ دقو :ةديبع وبأ لاق
 ءاهتشقانمو مهتلدأو ءاهقفلا لاوقأب نعم «ليلدلل مّظعم باب يف ديرف وهو «لمعلاو لوقلا يف هب عافتالا هلل

 ءاهيلإ ةجاحلا رثكت ةّسلم (ةيرصع) لئاسم نم هيلع هانقلع امب ةحالمو ًانسح دادزاو «لئاسملل بعوتسم
 .تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 .«نم ًاضعب رکا هضعبوا :(ب) يف (۱)

 «ءاودلاو ءادلا» يف ميقلا نبا هلاق ةانزلا نم مظعأ ًائيش «سفنلا لتق دعب ملعأ ال :دمحأ مامإلا لاق

 :هلوقب ةلوقملا هذه (۲۵۰ ص) لصفو ؛(۲۳۰ ص)

 اهجوزو اهلهأ ىلع راعلا ٍتّخدا تن اذإ ةأرملا ناف ؛ملاعلا حلاصمل ةضقانم ینزلا ةدسفمو»
 ىنّرلا نيب تعمج اهذلو تلق نف ؛ىنّرلا نم تلمح ْنِإ سانلا نيب مُهَّسوؤر ُتَسکو ءاهبراقأو

 «مهنم سيلو مُهثروف ,مهنم سيل اینجا اهلهأو هلهأ ىلع تلخدا جوزلا ىلع ُهَنََمَح ناو «لتقلاو
 هنإف لجرلا ینز او ءاهانز دسافم نم كلذ ريغ ىلإ «مهنم سیلو مهيلإ بستناو همهب الخو مهآرو
 هذه يضف هاسفلاو فلتلل اهّضيرعتو ةنوصملا ٍةأرملا َداسفإو تاضیا- باسنألا طالتخا يحوي

 نم ىنّزلا يف مكف ؛ةرمخآلا يف ٌرانلاو خزربلا يف ٌروبقلا تّرَمَع ناو «نیالاو ايندلا ٌبارخ ةريبكلا
 1 ؟ملاظم عوقوو «قوقح تاوفو تامرح لالحتسا

 سنا ني تقلا ترو يجول اس اص وسكيو هل ریو قفل بجيل :هيلصاخ نمو
 دوو «فوخلاو حلاو ملا بلجيو توي مل نإ ضرر بلا تب شي هلأ :-اضيأ- هييصاخ نمو

 منشا ىلع لتقل هيف عرش اذهلو كي ةدسفم نم مظعأ قلا ةنسفم دعب سيلف «زاطيشلا نرو ملا نم باص

 .«ْتنَ اهن لی نأ نم هيلع لهسآ ناك + همر وأ ةتأرما نأ بلا غلب ولو ءاهبعصأ أو اهيشحفأو هوجولا

 3 :ءارسإلا (۲)



 کل حب

 يلا سفَلا نوت الو رخ اهل للا عم نوُعْذَي ال یار : -ىلاعت- لاقو

 0 تايآلا ۳4الی كلذ لی نمو نو الو قلاب الإ هللا مرح

 الر ٍةَدْلَج ةَنِم امهم دجاو لك اوُدِلَجاَف ينارلاو َُيئاَؤلال :-یلاعت- لاقو
 ا

 . لا نيد يف ةأر امهب مکذخات

 الإ اًهحِكني ال ةيارلاَو ةك رشم وأ ةيئاز الإ حكي ال يا :-ىلاعت- لاقو
 “4مول ىَلَع كلذ محو كرم نأ ناز

 ان هلل ّلعجت ْنأ» :لاق -؟مظعأ بنذلا يآ :لتسو- ةي يبنلا لاقو -۰
 مث :لاق ««كعم معطي ْنأ ةيشخ كّدلو ّلتقت نآ» :لاق ؟يآ مث :لاق :«كقلخ وهو

 . “كراج ةَليلَح ياز ْنأ» :لاق ؟يأ

 وهو ينزي نيح " ينالا ينزُي الا :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو -۱

 اهبرشي نيح ٌرمخلا برشی الو ؛ٌنمؤم وهو قرسي نيح قراسلا قرسی الو «نمؤم
 0 ن0

 نمؤم وهو

 !سفنلا لتقو رفكلاب هنارتقا (انزلا) مظعل رظناو .1۸ :ناقرفلا (۱)

 موی ْباَذَعْلا هل فَعاَضُي# :روكذملا مسقلا ىلع ةدايز اهيفف ؛تايآلا ةمنت (ب) ةخسن يف ءاج (۲)

 .تايآلا ...باث نم الإ . انهم ويف خیر ِةمايقْلا
 ۱ ۲ :رونلا (۳)

 .ةيآلا 4...هللاب نونموت متک نإ :يه دايز عم (1) يف تءاجو

 ۳ :رونلا ()

 .(4 مقر) هجيرخت ىضم (0)

 .لجرلا :() يف ()

 (1 806 مقر ۱۱۹/۵) (هبحاص نْذإ ريغب ىبهنلا باب) ملاظملا باتك يف يراخبلا هجرخآ (۷)

 باب) دودحلا باتكو (۵0۷۸ مقر) ((...رسيملاو رمخلا امن :-ىلاعت- هللا لوق باب) ةبرشألا باتكو

 -ناميإلا باتك يف ملسمو 1۸۱۰ مقر) (ةانزلا مثإ باب) دودحلا باتکو (1۷۷۲ مقر) (رمخلا برشي ال



 الا ۱

-AYناكف ٌناميإلا هتم حرخ ٌدبعلا ىنز اذإ» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو  

 ."”«ناميإلا هيلإ عجر ""اهنم علقنا اذإف لاک هيلع

 ای ملا عر رمخلا برش وأ ین نته :لا ف يتلا نع يرو “۳
 .ديج هداثسإ ' سار نم صيمقلا ٌناسنإلا علخي امك

 الو ةمايقلا موي هللا ملکی ال ةئالث» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو -4

 ٌلئاعو .باتک كلمو «ناز خيش :ميلأ باذع مهلو ؛مهيلإ ٌرظني الو «مهيكزُب

 .ملسم هاور ""ربکتسم

 نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا ءاسن رخ :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو -۵

 مهيف هنوخبف هلأ يف نيدهاجملا نم ًالجر فّلخَی لجر نی امو ؛مهتاهمأ ةمرحك

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع (0۷ مقر ۷۱/۱) (يصاعملاب ناميإلا ناصقن نايب باب

 .اهنم عطقنا :(ب) يف (۱)

 .فنصملل «صيخلتلا» يف امل قفاوملا وه تبثملاو «ملسم طرش ىلع اذه» :(ب) يف (۲)

 (هناصقنو ناميإلا ةدايز ىلع ليلدلا باب) ةنسلا باتك يف «ننسلا» يف دواد وبأ هجرخأ ثيدحلاو

 ۳۱۷ /۱) «سودرفلا» يف يمليّدلاو ۵۱۹ مقر ۰ ۰ /۲) «ناميإلا» يف هدنم نباو 87۹۰ مقر ۶

 ؛ةالصلا ردق ميظعت» يف رصن نب دمحمو ۹۷۲ مقر ۷۱۹- ۷۱۸ /۲) «تبالا» يف ةطب نباو (۱۲۵ مقر

 .ةربره يبأ ثیدح نم (۲۲ /۱) «كردتسملا» يف مكاحلاو ۲ مقر 1۹۰-6۷

 يف يبهذلا هقفاوو (هتاورب اجتحا دقف ؛نیخیشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :مکاحلا لاق

 .!صیخلتلا»

 .هل قلع امناو «يراخبلا هل جرخی مل ديزي نب عفان :ملسم طرش ىلع حیحص هدانسإ :تلق

 طرش ىلعا :لاقو ؛قباسلا تینحلل ًادهاش هرکذو (۲۲/۱) «كردتسملا» يف مکاحلا هجرخأ (۳)
 .فتصملا لاق امك وهو ««ملسم

 مقر ۱۰۲-۱۰۳ /۱) (...رازإلا لابسإ ميرحت ظلغ نایب باب) ناميإلا باتك يف ملسم هجرخآ (4)

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم ۷



 8 الا --

 .ملسم هاور "" «؟مکنظ امف تاش ام هلمع نی ذخايف ةمايقلا موي هل فقو الإ

 «فالحلا ايلا :هللا مهضنیپ ةعبرأا :-مالسلاو ةالصلا هیلع- لاقو -7

 .حیحص هدانساو «يئاسنلا هجرخآ "'«رئاجلا ٌمامإلاو ءينازلا خیشلاو «لاتخملا ٌريقفلاو

 .مراحملابو بألا ةأرماو تخألاو مألاب انا :انزلا مظعأو

 تاذ ىلع عقو نما :-هيلع '''ةدهعلاو- مكاحلا ححص "[دقو] -۷
 .©«هولتقاف مرحم

 (نهیف مهناخ نم مثإو ؛نیدهاجملا ءاسن ةمرح باب) ةرامالا باتک يف ملسم هجرخآ (۱)

 .-هنع هللا يضر- ةديرب ثیدح نم (۱۸۹۷ مقر ۱۵۰۸/۳)

 نابح نباو :(87/0) (لاتخملا ريقفلا باب) ةاكزلا باتک ىف «یبتجملا» ىف یئاسنلا هجرخآ (۲)

 يف بیطخلاو 077 5) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو (ةناسحإلا» عم - ۸ مقر ۳۹۹-۳۰۸ /۱۲)

 ةريره يبآ ثيدح نم (۷۳۱۵ ۰4۸۵۳ مقر) «نامیالآ بعشا» يف يقهيبلاو 4۳۵۸/۹) «دادغب خيرات»

 ۔-هنع هللا يضر-

 .حيحص هدانسإو

 .(ب) نم تطقس (۳)

 .ةدمعلاو :(ب) يف (4)

 يقويبلاو (۱۲۰/۳) ينطقرادلاو (5554 مقرا هجام نباو ۲ مقر) يذمرتلا هجرخآ (0)

 مقر 100 /۱) «للعلا» يف متاح يبأ نباو ۳۰۰ /۱) «هدنسم» يف دمحلو ءامهننسا يف (۲۷۳و ۶ ممم

 ۵01-۵۵۵ 2004 ص) (راثآلا بیذهت» يف ريرج نباو (۳۵۱/۶) «كردتسملا» يف مکاحلاو ۷

 نب دواد نع -ليعامسإ نب ميهاربإ وهو- ةبيبح يبأ نسبا قيرط نم )١١976( «ریبکلا» يف يناربطلاو

 .هعفر سابع نبا نع ؛ةمركع نع «نيصحلا

 عقو نموا :دازو «لثم لوألا هظفلو فنصملا هدروآ يذلا مكاحلا ظفل لثم يناثلا يقهيبلا ظفلو

 ادع- امهدنع نأ الإ ؛هلثم متاح يبأ نبار ينطقرادلاو هجام نبا ظفلو ««ةميهبلا اولتقأو «هولتقاف ةميهب ىلع

 ظفل يف دوجوم دهاشلا نطومو .-اضيأ- يذمرتلا دنع يه ؛ثيدحلا لوأ يف ىرخأ ةدايز -هجام نبا

 نمو ؛ةميهبلا ىلع عقاولاو ةميهبلاو طول موق لمع يف هب لوعفملاو لعافلا اولتقا» :دمحأ ظفلو مهعیمج

 .«دانسالا حیحصا :مكاحلا لاق «مرحم تاذ ىلع عقو

 = !«ال :تلق» :لاقف «يبهذلا هبقعتو



 .«ثيدحلا يف فعضي ليعامسإ نب ميهاربإو هجولا اذه نم الإ هفرعن ال» :يذمرتلا لاق =

 يراصنألا ةبيبح يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ همساو- ةبيبح يبأ نبا فعضل فيعض هدانسإ :تلق

 سيل خيش :متاح وبأ لاقو .هب جنسی الو هثيدح بتكي :ةرم لاقو .ءيشب سيل :نيعم نبا لاق .-يلهشألا

 لاقو .فيعض :يئاسنلا لاقو .ثيدحلا ركتم :يراخبلا لاقو .ثيدحلا ركنم .هثيدح بتكي يوقلاب

 عفريو ديناسألا بلقي ناك :نابح نبا لاقو .مئاقلاب هثیدح سيل :مكاحلا دمحأ وبأ لاقو .كورتم :ينطقرادلا

 .(۳ 48 /۳) «ةيارلا بصنا :رظناو .اهنم ءيش ىلع عباتي ال ثيدح ريغ هل :يليقعلا لاقو .ليسارملا

 نع هاور ام :ينيدملا نب يلعو دراد وبأ لاق تمرکع نع هتياور يف الإ ةقث نيصحلا نب دوادو

 .(۵ /۲) «لادتعالا نازيم» :رظنا .رکنمف ةمركع

 قازرلادبع) امهالك ءجيرج نبا قيرط نم (۱۱۵۹۹) يناربطلاو ء(۹۲٤۱۳) قازرلادبع هجرخأو

 داز .دانسالا اذهب ءنيصحلا نب دواد نع -كورتم وهو- ىبحي يبأ نب دمحم نب ميهاربإ نع (جيرج نباو
 .«اهب اهلهأ ريعي اللا :ةميهبلا لتق ركذ دنع سابع نبا لوق قازرلادبع

 .انه نم ححصي فيرحت يناربطلا دانسإ يف عقوو

 ىيحي نع :حلاص نب هللادبع قيرط نم (۵۷۲و 4777) «قالخألا ئواسم» يف يطئارخلا هجرخأو

 ,هب ةمرکع نع جیرج نبا نع «بويأ نبا

 نب دواد نع ؛ییحی يبأ نب دمحم نب ميهاربإ امهنيب ةطساولاو ؛نعنع دقو «سلدم جيرج نباو
 .(۱۱۵۹۹) يناربطلا يف امك ؛نيصحلا

 (۳۸۷/۱۱) «یلحملا» يف مزح نباو )1١874(« يناربطلا :(مراحملا حاكن) ركذ نود هجرخأو

 .ةييبح يبأ نبا نع «كيدف يبأ نب ليعامسإ نب دمحم قيرط نم

 نع «یجحی يبأ نب دمحم نب ميهاربإ نع ؛جيرج نبا قيرط نم (۲۳۲/۸) يقهيبلا كلذك هجرخأو
 .هب «,نیصحلا نب دواد

 ۵۵6 ص) اراثآلا بيذهت» يف يربطلاو :(5075) هجام نبا :(طاوللا دح) ركذ نود هجرخأو

 .هب «ةبيبح يبأ نبا نع «كيدف يبأ نبا قيرط نم (17 5 /۸) يقهبيلاو «(157/1) ينطقرادلاو 0040و

 نيرشع هودلجاف ءثنخم اي :لجرلل لجرلا لاق اذا :ْكي يبنلا لوق هلوأ يف ينطقرادلا دنع دازو

 .«نيرشع هودلجاف «يدوهي اي :لجرلل لجرلا لاق اذإو ءاطوس

 ريغ هوري مل ركنم ثيدح اذه» :ظفللا اذهب هدروآ نيح (408 )١/ «للعلا» يف متاح وبأ هنع لاقو

 .«ةبيبح يبأ نبا

 >نع «يراصنألا عمجم نب ليعامسإ نب ميهاربإ قيرط نم (060-205 ص) يربطلا هجرخأو



 ۱: سس الا

 ىلإ ی يبنلا هشب هّلاخ ّنأ :ءاربلا ثيدح :اهنم ؛ثيداحأ بابلا يفو] -۸

 .["هلام سّمخيو هلتقب نأ هيبأ ٍةأرماب "سرع لجر

 .(ةميهبلا نايتإ دح) هيف ركذي ملو .دانسإلا اذهب «نیصحلا نب دواد-

 بیلهت» ىلع هقيلعت يف ركاش دومحم ذاتسألا لاق ,فيعض عمجم نب ليعامسإ نب ميهاربإو

 هيف عقو ًامهو نوكي نأ ىشخأ :(لیعامس) نب ميهاربإ :ينعي) دانسإلا اذه يف هركذ نم كش يف انأو :«راثآلا
 .ملعأ هللاو ««يندملا»و «يراصنألا» ةبسن يفو «فعضلا يف امهلئامتو «نيمسالا هابتشال ؛هسفن رفعج وبأ

 نبا نع «يورفلا دمحم نب قاحسإ قيرط نم (۲۲۲/۸) يقهيبلاو 5۵ ص) يربطلا هجرخأو

 لجرلا ىلع عقو نم» :لاق ةه هللا لوسر نأ سابع نبا نع «ةمركع نع :نیصحلا نب دواد نع هةیبح يبأ

 .طول موق لمع :ينعي ؛؛هرلتقاف

 نع هةیبح يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ نع «یسوم نب هللا ديبع نع (۸/۱۰) ةبيش يبأ نبا جرخأو

 .«ةميهبلاو ةميهبلاب لعافلا اولتقا» :لاق ةي يبنلا نع «سابع نبا نع «ةمركع نع «نیصحلا نب دواد

 .657 مقر) ثيدحب قحلملا :ةةايزلا انجیرخت :-رومأم ريغ- رظناو

 :ليقو تفلالاب- (سرعأ) ىنعملا اذه يف روهشملاو ءاهب لخد :دارملاو ؛سیرعتلا) نم (۱)

 .يدنسلا هلاق .-ًاضيأ- (سرعأ) يف ةغل دیدشتلاب- سرع

 (157 مقر "47 /۳) (هيبأ ةأرما جّوزت نمیف ءاج ام باب) ماكحألا باتك يف يذمرتلا هجرخأ (۲)

 ينزي لجرلا باب) دودحلا باتك يف دواد وبأو :(70717) «ریبکلا للعلا»و -«بیرغ نسح ثیدح» :لاقو-

 )1١9/5- (,ءابآلا حکن ام حاکن باب) حاکنلا باتک يف يئاسنلاو ؛(54 4017و 4407 مقر ۱۵۷ /4) (همیرحب

 جوزت نم باب) دودحلا باتك يف هجام نباو ۰-۷۲۲ 014۸5 ۵1۸۸) «یربکلا» یفو ۰

 (۲۲۳۹) يسمرادلاو )٩6۳( روصنم نب دیعسو ۲۱۰۸ ۰۲۰۷ مقر 55/0 (هدعب نم هيبأ ةأرما

 قازرلادبعو مهتسا يف (۲۳۷ ۲۰۸ /۸و 1637 /۷و ۲۵۳ /5) يقهيبلاو (۱۹۱/۳) ينطقرادلاو

 رازبلاو (۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۰ /5) دمحأو «امهیفنصم» يف (۱۰6/۱۰-۱۰۵) ةبيسث يبأ نباو (۱۰۸۰6)

 هقيرط نمو- (۷۳ ۷۲ مقر) !هثيدح نم ءزج» يف جشألا ديعس وبأو «امهیدنسم» يف (۳۷۹۵ ۰۳۷۹۶)

 حرش» يف يواحطلاو ۲۷ )١/ «ننسلا ملاعم» يف يباطخلاو -(۱۲۰۷) «للعلا» يف متاح ىبأ نبا

 يف دوراجلا نباو ۳۵۲-۳۵۷ /4و ۱۹۱ /7) ؛كرذتسملا» يف مكاحلاو )١48/70-١60(« «راثآلا يناعم

 1104-8408 مقر) «ریبکلا» يف يناربطلاو ۰۸۸ /۱) ؛ةباحصلا مجعم يف عناق نباو (1۸۱) «ىقتنملا»:

 «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو «(17801) «ةفرعملا» يف يقهيبلاو «(7748) ؛طسوألا»و (۵۰۹مفر/۲۲ -

 -نسباو ((776/0) «لامکلا بيذهت» يف يزملاو (۲۵۲/۱۱) «یلحملا» يف مزح نباو ()



 ا ۱3۸

 ةرشع ةثلاثلا ةريبكلا

 ا 0 8
 ؟)رابجلا ملاظلا ؛هتيعرل شاغلا مامإلا

 يف نو ساّنلا ُنوُمِلْظَي یا ىلع لیبل :-یلاعت- هللا لاق

 . 4مآ باذع ْمُهَل كيلوا حلا رّيغب ضرالا

 ."774نوُلَعُفي اوُناك ام سنبل ولف رک نع نوان ال اوناک# :-ىلاعت- لاقو

 .*...هتیعر نع ٌلوؤسم مكلكو عاد مكلكا اي يبنلا لاقو -

 .هانم سيلف انشغ نّم» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو -۰

 .-هنع هللا يضر- ءاربلا ثيدح نم (۲۱۹۱) «قيقحتلا» يف يزوجلا=

 .«نیحبحصلا» لاجر هلاجر ام اهيف «ةريثك ديناسأ ثيدحللو

 ىلع يمقيلعتو )01١/1(( ينطقرادلل «للعلا» :رظناو .-ًاضيأ- ةباحصلا نم ةعامج نع بابلا يفو
 عافد امهيفو ((7017 /۱۱) «ىلحملا»و :(75077 /7) «ننسلا بيذهتاو 8۳۸-4۳۹ /۱) «نیعقوملا مالعإل

 .ثيدحلا ةحص نع

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب امو

 .رئاجلا :خسنلا ضعب يف )١(

 .47 :ىروشلا (۲)

 ۰۷۹ :ةدئاملا (۳)

 باك يف ملسمو ۷۱۳۸ مقر ۱۱۱/۳) (هتحتاف) يف ماكحألا باتک يف يراخبلا هجرخأ (6)

 .-امهنع هللا يضر- رمع نب هللادبع ثيدح نم (۱۸۲۹ مقر) (لداعلا مامإلا ةليضف باب) ةرامإلا

 ثيدح) يواخسلل «هجیرختاو ميعن يبأل «نيلداعلا ةليضف» ىلع يقيلعت يف ليصفتب هتجرخ دقو

 .تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو ١(« مقر

 مقر ۹۹/۱) («انم سيلف انشغ نم» يب يبلا لوق باب) ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ (5)

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم ۱

 .(ب) ةخسن نم ثيدحلا اذه طقسو



 اللا - ۱۹۹
 ."'«ةمايقلا موی تاملظ ملظلا» :لاقو -۱

 رانا يف وهف هتيعر شغ عاد می :لاقو -۳

 هللا مرح الإ حصن اهْطِحُب مل "مث «ةيعر هللا هاعرتسا نّم» :لاقو -۳
 نجلا ما

 هيلع هللا مرح الإ هتيعرل شاغ وهو تومي َنيح تومی» :ظفل يفو

 مقر ٠٠١ /5) (ةمايقلا موي تاملظ ملظلا باب) ملاظملا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 رمع نب هللادبع ثيدح نم (۲۵۷۹ مقر ۱۹۹۱ /6) (ملظلا ميرحت باب) ربلا باتك يف ملسمو ۷

 .-امهنع هللا يضرس

 .(ب) ةخسن نم ثيدحلا اذه طقسو

 «ريبكلا» يف يناربطلاو «امهیلتسما يف (117/4) ةناوع وبأو (۲۵/۵) دمحأ هجرخأ )20

 «ةحيصنلا» يف يزيربتلاو «((011 07۰ مقر 1۲۰ /۲) «ناميإلا» يف هدنم نباو 0۳6 ۰۵۳۲ مقر/۲۰)

 نب ةداوّس قیرط نم (ركفلا راد .ط - 48٩-4۵۰ /۳۷) «قشمد خیرات» يف ركاسع نباو ۳۰-۳۷ ص)

 .حيحص ثيدحلاو «يوق هدانسإو هعفر «راسي نب لقعم نع هیبأ نع دوس الا يبأ

 .هظفل قسي ملو هدنسلا اذهب ١55١( ص) !هحيحص» يف ملسم هجرخأو

 ين امك «نيحيحصلا» يف وهو ءرخآ ظفلب هعفر «لقعم نع نسحلا نع روهشم ثيدحلاو
 .يتالا ثيدحلا

 (۱۱۰ ۰۱۰۹ ص) ؛نیلداصعلا ةليضف» ىلع يقيلعت يف امهتجرخ «دیعس يبأو ةشئاع نع بابلا يفو

 ۳۸٦-۳۸۷ /۱۳) «ةرهملا فاحتإلاو ۱۷۵۶ مقر) «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظناو .يناهبصألا ميعن يبأل

 .(03893 مقر

 .(ب) نم تطقس (۳)

 ۱۲3-۱۲۷ /۱۳) (حصني ملف ةيعر يعرتسا نم باب) ماکح لا باتک يف يراخبلا هجرخا (4)
 قاقحتسا باب) نامیالا باتک يف ملسمو والا نطوملا يف هظفل روكذملاو- (۷۱۵۱ ۷۱۵۰ مقر

 (لداعلا مامالا ةليضف باب) ةرامالا باتکو (۲۲۹) دعب (۱8۲ مقر ۱۲۹ /۱) (رانلا هتيعرل شاغلا يلاولا

 .-هنع هللا يضر- راسي نب لقعم ثیدح نم (۲۱ مقر ۱6۲۰/۳)

 .هلبق يذلا رظناو ۱۲ مقر ۱۰۹-۱۱۰ ص) «نیلداعلا ةليضف» ىلع يقيلعت يف لیصفتب هتجرخو



 كلا ۱۷۰

 .هيلع قفتم ۲ «ةنجلا

 «ةنجلا ةحّئار ذجی ملا :ظفل یفو

 هِقنُع ىلإ “[هادي] ةلولغم "[هبل ىتؤي الإ ةرشع ربمآ نم ام» :لاقو -4
 ٩«ژوج هقيوأ وأ هلدع هقلطأ

 ب ققراف ءاهب قرف ًائيش ةمألا هذه رمأ نم يلو نم مهللا» :ِيلكَي لاقو -8
 e 2 22١ ی

 .ملسم هاور "هيلع ققشاف اهیلع قش نمو

 ىلع مهناعأو «مهبذكب مهقدص نمف ةَرَوج قس ًءارمأ نوكيسا :لاقو -۲

 .قباسلا قيلعتلا :رظناو .لقعم ثيدح نم )١57( ملسمو «(7161) يراخبلا ظفل اذه )١(

 .(۷۱۵۰) يراخبلل ظفل اذه (۲)

 .(ب) نم تطقس (۳)

 .هلي :(ب) يف )٤(

 (10۷۰) ىلعي وبأو (!هدئاوز» - 154 ۰۱۱۳۹ ۰۱۲۳۸) رازبلاو ٤۳۱( /۲) دمحأ هجرخأ (۵)

 ۰6۲۲۰ ۰۲۱۹/۱۲) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نباو (۱3۳۹) «نئسلا» يف يمرادلاو ««مهدیناسم» يف

 ءافعضلا» يف يليقعلاو (۸۹/4) «كردتسملا# يف مکاحلاو 1۳۲۱ ۰۲۷) ةطسوألا» يف يناربطلاو

 46۷۳۸۲ مقر) «بعشلااو ٦ ۰۹5/۱۰ و ۱۲۹/۲) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو (۶ /۳) «ریبکلا

 اذه» :لاقو- (۲۷ ص) «ةیعرلاو يعارلل ةحيصنلا» يف يزيربتلاو (5۵۹/۱۰) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو

 يف میعن وبأو (رکفلا راد .ط - ۳۸/۳۹) «قشمد خيراتا يف رکاسع نباو تاروهشم نسح ثيدح

 اهضعپ دانساو ؛اهدحا روکذملا «ظافلأب ةربره يبأ نع قرط نم (يقيقحتب - ۷ مقر) ؟نيلداعلا ةليضف»

 «عسج نع دهاوش هل .حيحص ثیدحلاو دمحآ دانسإ (۱۳۹/۲) «بيغرتلا» يف يرذنملا درجو «نسح

 سابع نباو ؛تماصلا نب ةدابعو ءةدابع نب دعسو «نابوثو «ةديربو ءرمع نبا ثیدح نم هيلع تفقوو
 يبأو ءسنأو «ةرجع نب بصکو ترم نب ورمعو «-بوسنم ريغ- نيصحو ءادردلا يبآو ءةمامآ يبأو
 متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو ۹۵-۰۱۰۰ ص) «نيلداعلا ةليضف» ىلع يقيلعت يف اهتجّرخ دقو «یسوم

 ,تاحلاصلا

 نم (۱۸۲۸ مقر ۱8۵۸/۳) (لداعلا مامالا ةليضف باب) ةرامإلا باتک يف ملسم هجرخآ (5)

 .-اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح



 ی

 ."'«ضوحلا يلع درب نلو «هنم تسلو ينم سيلف مهملظ

 ٠١١(« /۷) (ملظلا ىلع ًاريمأ نعي مل نم باب) ةعيبلا باتك يف «یتجملا» يف يئاسنلا هجرحآ (۱)

 - ۱۵۷۱ مقر) نابح نباو 6۲۲۵۹ مقر )٤/ ٠۲١ (هنم باب) نشفلا باتك يف «عماجلا» يف يذمرتلاو

 00/07 مقر /۲) «ةنسلا»و 6۲۰۹۲ مقر /4) «يناشملاو داحالا» يف مصاع يبأ نباو «نآمظلا دراوم
 يف ديمج نب دبعو «(۷۹/1) (كردتسملا» يف مكاحلاو ۲۹۷ 145 مقر /19) «ریبکلا» يف يناربطلاو

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ۲۱۵ ص) «ةقلطملا يلامألا» يف رجح نبا هقيرط نمو «077/0) «بختتملا»

 .هعفر بعك نع ؛يردعلا مصاع نع «يبعشلا نع :نیصح يبأ نع «مادك نب رعسم قيرط نم (۲۹۸/۷)

 ۸۷۵۸ مقر /۵) «ىربكلا» يف يئاسنلاو ,(4۵۳/۱۱) «فنصملا7 يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 ًاريمأ ناعأ نمل ديعولا ركذ باب) ةعيبلا باتك يف «ىبتجملا» يفو .-(147/8) «فارشألا ةفحت» يف امکوس
 سیلجلا» يف يزوجلا نبا طبس هقيرط نمو- (7 477 /4) هدنسملا» يف دمحأو 7١(: /۷) (ملظلا ىلع

 ۱۳۰/۷) ؛راثآلا لكشم» يف يواحطلاو ؛(74 /1) «كردتسملا» يف مکاحلاو -(۳۰۱-۲۰۲) «حلاصلا

 مصاع يبأ نباو ۲۸۵ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ مقر) «حیحصلا» يف نابح نباو ؛(ةققحملا .ط - ۱۳66 مقر /۳و

 يبعشلا (ةنسلا» دنس نم طقسو- (۷۵۵ مقر /؟) (ةنسلا» يفو (۵ مقر )٤/ «يناثملاو داحآلا» يف

 (۷۳۹۷ مقر /۷) «بعشلا»و ۱2۵ /۸) «ننسلا» يف يقهيبلاو 4 مقر /۱۹) «ريبكلا» يف يناربطلاو

 .هب «نیصح يبأ نع «يروثلا نايفس قيرط نم

 ثيدح نم هقاس نأ دعب لاقف «قيرطلا اذه ىلإ (018-2177 /4) «هعماج» يف يذمرتلا راشآو

 ينثدحف :نوراه لاق هجولا اذه نم الإ رعسم ثيدح نم هفرعت ال «بيرغ حيحص ثيدح اذهل :رعسم

 قرجع نب بعك نع «يودعلا مصاع نع «يبعشلا نع ؛نيصح يبأ نع :نایفس نع باهولادبع نب دمحم
 نع ؛يعختلاب سيلو ميهاربإ نع هديبُر نع «نايفس نع دمحم ينثدحو :نوراه لاق .هوحن ب ينلا نع
 .يذمرتلا مالک ىهتنا «رعسم ثيدح وحن فَي يبنلا نع قرجع نب بعك

 نع ؛نيصح يبأ نع ؛لوغم نب كلام ثيدح نم (۷۸/۱-۷۹) «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأو

 .ةرجع ني بعك نع «يبعشلا

 .بعكو يبعشلا نيب ًامصاع طقسا هنود نم وأ ًاكلام ّنأ رهاظلاو

 نع هدییز نع فّرصم نب ةحلط نب دمحم نع نامعنلا نب جيرس ةباور نم -ًاضيأ - طقسو
 .(۵۰۸۹ مقر /1) (طسوألا» يف يناربطلا دنع يبعشلا

 .هب ,نیصح يبأ نع «عيبرلا نب سيق نع هتابثإب 0 مقر/۱۹) «ریبکلا يف يناربطلا هجرخأو

 26۱۰14 مقر) «يسلايطلا دنسم» :يف اهرظنا هفعض نم ولخت ال بعك نع ىرخأ قرط هلو



 زايا ۱۷۲

 مه يصاعملاب مهیف لّمعُي موق نم ام» :-مالسلاو ةالصلا هیلع- لاقو -۷

 مقر/۳) ؛طسوألا»و 4۲۹۸ /۱۹) «ريبكلا مجعملا»و 4۲۱۷ ص) «ةقلطملا يلامآلا» يف رجح نبا هنعو=

 «ىربكلا ننسلا»و ۸ مقر) مصاع يبأ نبال «ةنسلا»و )0 ۰ مقر «ريغصلا»و ( 6۱

 .يقهيبلل (۸)

 «نابح نباو يئاسنلا هقثوو «فعض هیفو .باطخلا نب رمع نب مصاع نب هللادبع نبا وه مصاعو

 ةقبطلاو هقعبارلا نم فیعضا :«بيرقتلا» يف هتمجرت يف رجح نبا لاق ءبعك نع ةياورلا لمحتت ال هنسو
 (1873/0) «لماكلا» :مصاع نع رظناو .ةداتفو يرهزلاك «نیعباتلا راغص نع مهتياور لج ةعبارلا

 :اهنم ؛ةديدع دهاوش هل حيحص ثيدحلاو ۳۵۳ /۲) «نازيملا»و «(4510) «بيذهتلا»و

 مقر/۷) هراخزلا رحبلا» يف رازبلاو ۶ /هم «دنسملا» يف دمحأ هجرخآ :ةفيذح ثيدح #

 «طسوألا» يفو ۳۰۲۰ ۰۳۰۱۹ مقر /5) «ریبکلا» يف يناربطلاو ( ۱ ۳۲ ۲۸۳۳ ١

 يف رجح نبا هححصو ليج دانساپ (۷۵۹ ۷۵۷ مقر) «ةنسلا» يف مصاع ييآ نباو ۸1۸ مقر /4)

 .(۲ ۱۷ ص) «ةقلطملا يلامألا»

 ۰۳۲۱/۳) دمحأو ۲۰۷۱۹ مفر) ؟فنصملاا يف قازرلادبع هجرخآ :هللادبع نب رباج ثیدحو *

 مقر) ىلعي وبأو («هدشاوزا - 1109 مقر) رازبلاو (۱۱۳۸ مقر) «بختملاا يف ديمح نب دبعو ۹

 يف يواحطلاو 4۲۲ /5و 1۷۹-1۸۰ /۳و ۷۹۱/۱) «كردتسملا» يف مکاحلاو «مهدیناسما يف 4

 يف يميتلاو ؛(«ناسح لا - ۳ مقر /5) «حیحصلا» يف نابح نباو ؛(۱۳4۵ مقر ۳) «لكشملا»

 :لاقو 5١4(: ص) ةقلطملا يلامألا» يف رجح نبا هححصو «حيحص هدانسإو (۲۰۷۹ مقر) «بيغرتلا»

 .«قيرطلا اذهب يوق دهاش وهو «هسفن بعك ةياور نم انل عقو دق ثيدحلا اذه لصأو»

 يلامألا» يف رجح نبا هقيرط نمو- (40 /۲) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ :رمع نبا ثيدحو #

 «لكشملا» يف يواحطلاو ««هدئاوزا - ۱۱۰۸ مقر) ؛دنسملا# يف رازبلاو -(۲۲۰ ص) «ةقلطملا

 «(۱۶ مقر) (هئزج» يف ريرضلا ؤلؤلو ۷۰ مقر) «رمع نبا دنسم» يف يسوسرطلاو (۱۳۶۲ مقر/۲)

 وبأ هفعض «سيعق نب ميهاربإ هدانسإ يفو ؛«(57 ص) «نيطاسألا هاور اما يف امك «باقلألا» يف يزاريشلاو
 نبا هنسحو ۰6۲4۷ /0) «حمجملا» يف يمشيهلا هلاق .«حيحصلا» لاجر هلاجر ةيقبو «نابح نبا هقثوو متاح

 .(۲۲۱ ص) «ةقلطملا يلامألا» يف رجح

 يواحطلاو :(117/5-1717) «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأ :ةرمس نب نمحرلادبع ثيدحو #

 .فیعض وهو يدزألا ريشب نب ديعس هدانسإ يفو ۱۳۸۷ مقر /۳) «لكشملا» يف

 :يف اهجيرخت عم اهرظنا .ريشب نب نامعتلاو ترألا نب بابخو يردخلا ديعس يبأ نع بابلا يفو

 .(۲۲۱-۲۲۲ ۲۱۹۰۲۱۸-۰۲۲۰ ص) ةقلطملا يلامألا»



 سس للا

 ."”«يباقعب هللا مهّمع الإ اورّيخي مل مث هّلمعی نمم رثكأو عا

 (۲۳۸۱ مقر ۲۳۱-۳۳۲ /۲) !ريبكلالا يف يناربطلاو (۳۹6 )٤/ (دئسملا# يف دمحأ هجرعآ (۱)

 - ۱۱۷4 مقر ۲۱۸/۳ و ؛ةيدنهلا .ط - 59 /۲) «لكشملا» يف يواحطلاو ءرفعج نب دمحم نع

 )٩۱/۱۰( «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو «ينارهزلا رمع نب رشبو ريرج نب بهو نع (ةلاسرلا ةسسؤم .ط
 مقر 7١4/1١ «لولغز .ط - ۲۹۰ مقر/۱۵۶/۱) «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يميتلاو نیرج نب بهو نع

 «ةسلاجملا» يف يرونيدلاو مصاع نب دمحمو بيرك نب بهو نع -نيدانسإب- (نابعش نميأ .ط - ۷

 نباو «قوزرم نب ورمع نع )51/1١( ؟ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو «(يقيقتحتب - ۲۰۳۷ ۰۲۵۰۲ مقر)

 «دنسملا* يف يسلايطلا دواد وبأو «ناطقلا ديعس نب یبحی نع (5 مقر) «فورعملاب رمألا» يف ايندلا يبأ

 نع ةبعش نع مهعيمج ؛-(١۲ مقر) «فورعملاب رمألا» يف يسدقملا ينغلادبع هقيرط نموس (777 مقر)

 .هعفر هيبأ نع «ريرج نب هللادیبع نع «قاحسإ يبأ

 ورمع ره قاحسإ وبأو .(70 /5) نابح نبا هقثوو «عمج هنع ىور ريرج نب هللاديبع «دیج هدانسإو

 دمحلا هللو هسیلدت انافك دقو ةبعش هنع يوارلا نكلو «نعنع دقو ؛سلدم وهو «يعيبسلا هللادبع نبا

 .ةنملاو

 :مهنم ؛ةعامج مش باتو

 يف نابح نباو 4۳۳۹ مقر) (نتسلا» يف دواد وبأ هجرخآ :میلم نب مالّس صوحألا وبأ *

 .ط - ۸۶۱ مقر ۱۷۵۰ )٤/ «نتسلا» يف روصنم نب ديعسو «(«ناسحإلا» - ۳۲۰ ۰۳۰۰ مقر) ؛حیحصلا»

 (۲۳۸۲ مقر ۳۷۸ /۲) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو ٩۳( ص) «عدبلا» يف حاضو نباو (يعيمصلا
 اذه يف تسثملا هنأ عم «؛ريرج نب هللادبع» :لاقو -(۱۷ /۱۹) ؛لامکلا بيذهت يف يزملا هقيرط نمو-

 !«هللادیع» :ردصملا

 يف دمحأو 4۲۰۷۲۳ مقر ۳۹۸/۱۱) «فنصملا» يق قازرلادبع هجرعآ :دشار نب رمعم #

 ةريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو ۷۵۰۸ مقر 1٩۷ /۱۳) «دنسملا» يف ىلعي وبأو ۳۲۱ /4) هدنسملا»

 .(۲۳۸۰ مقر ۳۷۷/۷)

 يف دمحأو 440۱۹ مقر) «ننسلا» يف هجام نبا هجرخآ :قاحسإ يبأ نب سنوي نب ليئارسإ *
 .(۳۹۲/۶) «دنسملا»

 .075/5) ادنسملا» يف دمحأ هجرخأ :ليئارسإ يبأ نب سنوي #

 .(۲۳۸۵ مقر ۳۷۸ /۲) «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخآ :قاحسإ يبأ نب فسوي *

 = .(۲۳۸۶ مقر ۳۷۸ /۲) «رییکلا» يف يناربطلا هجرخأ :رفعج يبأ نب دیمحلادبع ٭



 بس رز لا ۱۷

 هللا لوسر لاق :لاق هيبأ نع دوعسم نب هللاولبع نب ةديبع وبآ یورو -۸

 دی ىلع خو کنملا نع هلو فورعملاب رم هديب يسفن يذلاو» 3

 «ضعب ىلع مکیضعب بولقب للا ٌنبرضيل وأ «ارطأ قحلا ىلع هرطأتلو «يسملا

 نبا -ریبکتلاب اذک- هللادبع» :هدنعو ؛(۱۲۱۲/۳) «لماكلا» يف يدع نبا هجرخآ :شمعألا « =

 .اریرج

 :قاحسمإ يبأ نع هتیاور يف هاّمس ميل نب مالس نأ (۳۷۵ /۵) «ریبکلا خیراتلا يف يراخبلا رکذو

 .؛حصي الوا :لاقو «-ريبكتلاب- هللادبع

 .يعخدلا كيرش ًاعيمج ءالؤه فلاخو

 «هدنسم) يف ةماسأ يبأ نب ثراحلاو :(713 8577:8501 /6) «دنسملا يف دمحأ هجرخأ

 ۰( مقر) «فورعملاب رمألا» يف ايندلا يبأ نباو «(ةيمالسإلا ةعماجلا .ط - «ةيغبلا» - 7/74 مقر ۷۱۵ /؟)

 444۲1 مقر) «قالح الا ئواسم» يف يطئارخلاو ۹ ۳۷۷ /۲) ريبكلا مجعمل لاد يف يناربطلاو

 نب رذنملا نع «قاحسإ يبأ نع «كيرش نع قرط نم (يقيقحتب ب - ۲۸۸۲ مقر) «ةسلاجملا» يف يرونيدلاو

 .هوحنب هعفر هببأ نع «ريرج

 :هيف برطضي ناك هلعلو «هیف أطخأ دقو .كيرش تادارفنا نم «رذنملا» :هلوقف

 نع ؛ينامحلا ديمحلادبع نب ىبحي نع (۲۳۸۳ مقر ۳۷۸ /۲) «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ دقف

 .هامس اذكه ؛ريرج نب هللاديبع نع «قاحسإ يبأ نع ؛كيرش

 هنظأ» :هبقع دمحأ نب هللادبع لاقو «هب .كيرش نع یماع نب دوسأ نع (777/4) دمحأ هجرخأو

 .«ريرج نع

 :حصي اهب دهاوش ثيدحللو

 «للعلا» يف هلجت هفقوو هعفر يف فالنخا هيف هيلع عقرو ,قیدصلا ركب يبأ ثيدح :اهنم

 اروصنم نب ديعس ننساو «متاح يبأ نبال (۱۷۸۸ مقر ٩۹۸ /۲) «للعلا»و «ينطقرادلل (۲۵۳-۲۹/۱)

 .هيلع قيلعتلاو 81٠( مقر)

 )95/1١(. يقهيبلاو -«نسح ثیدح» :لاقو- )١154( يذمرتلا هجرخأ «ةفيذح ثيدح :اهنمو

 .(۳۷۱/۷) «دئاوزلا عمجم» :رظنا .دوعسم نبا ثيدح :اهنمو

 ...٠ .رطاوخلا ىلع هبلق رطأتلو ...» :(ب) يف (۱)

 -ىلإ ُهَنْدَدَرو كيلإ هّنلمأ اذإو هفطع :ءيش لک رطاو «تفطعو هتيث اذإ :ءيشلا ترطأ :لاقي



 ۱۷۵ زاها

 "میرم نبا یسیعو دواد ناسل ىلع -ليئارسإ ينب :ينعي- مهنعل امك ° مکنعلپ مث

 نص ب ایم ااو بیل ثدح همت نب بلغآ [نع]و- -۹۹

 ٌناطلس :يتعافش امت ال يتمآ نم نافنص» :لاق ةا يبنلا نع "٠ راسي نب لی
 دقو هفيعض بلغأ] «مهنم اربتيو مهيلع دهشي «نيدلا يف لاغو موُسَع ٌمولَظ

 هيلع هنوفطّْتو هيلإ هنوثرت :يا ؛«ًارطأ حلا ىلع هُنرطأتلو» :ثيدحلا اذه يف ام ناكف «كتجاح=
 .(ةلاسرلا ةسمؤم .ط - ۲۰۷ /۳) «لكشملا» يف يواحطلا هلاق .هيلإ هنوليمُتو

 .«مهنعلید :() يف )١(

 (4۳۳۷ ۰4۳۳۹ مقر ۱۲۱/4) (يهنلاو رسمألا باب) محالملا باتک يف دواد وبا هجرخأ (۲)

 باتک يف هجام نباو (۳۰ ٤۸ مقر ۳۱۸/8) (ةدئاملا ةروس ریسفت باب) نآرقلا ریسفت باوبأ يف يذمرتلاو

 ىلعي وبأو (۳۹۱/۱) دمحأو «مهنس» يف (40۰7 مقر ۱۳۲۸/۲) (فورعملاب رمألا باب) نتفلا
 «للعلا» يف ينطقرادلاو ؛(۱۱۹۶) «راثالا لکشم» يف يواحطلاو ««امهيدتسم» يف 4 0۱۳۵)

 ۰۱۰۲۳۵ ۰۱۰۲16 مقر) ؛ريبكلا» يف يناربطلاو (۳۱۹/۲) «ریسفتلا» يف ريرج نباو (۲۸۸/۹)

 ۱8۷ /۱) «ليدعتلاو حرجلا» :رظنا .هيبأ نم عمسی مل ةليبع وبأو «هعاطقنال ؛فيعض هدانسإو ( ۰

 .(195 ص) متاح يبأ نبال «ليسارملا»و

 «6۳۰8۸) يذمرتلاو «(194 /1) ريسفتلا» يف قازرلادبع هجرخأ سرم ةليبع يبأ نع يورو

 .(۳۱۸/۷) ريرج نباو ((5 )٠07 هجام نباو

 هوحن -(1۱/۷) «عمجملا» يف امك- يناربطلاو () «راثآلا لکشم» يف يواحطلا جرخأو

 .«حيحصلا لاجر هلاجرلا :يمشهلا لاقو .يرعشألا ىسوم يبأ نع «ةديبع يبأ نع

 :رظنا .تيثت ملو «ىلوألا قيرطلا هيف حيحصلاو «يواحطلا هب حرص امك عاطقنا هيفو :تلق

 .(151 /۷) «فارشألا ةفحت»و 4۱۰۳ /۲) متاح يبأ نبال ؟للعلا»و ء(۲۸۷-۲۸۸ /۵) يتطقرادلل «للعلا»

 . يک يبنلا نع دانسالابو» :(ب) يف ()

 نبا ةياور- «دنسملا» يف ىلعي وبأو ( 06 مقر) (ةئسلا» يف مصاع يبأ نبا هجرخأ (4)

 يف يناربطلاو «-«روهشم ثيدح اذه :لاقو 4۵ ص) «ةحیصنلا» يف يزيربتلا هقيرط نمو ئرقملا
 .هب ؛میمت نب بلغأ قيرط نم (545 مقر /۲۰) ؛رييكلا»

 .«يشب سيل :نيعم نبا لاقو .ثيدحلا رکنم :هيف يراخبلا لاق «بلغأ الج فيعض هدانسإو

 -نب ىسوم قیرط نم (۵۳ ق) «هیلامأ» نم (رشع سماخلا سلجملا) يف نوعمس نبا هجرخأو



 ب لا ۱۷

 نم ىرْدُي ال عینمو «هوحنب ةّرق نب ةيواعم انثدح «مینم انثدح :لاقف كرابملا نبا هاور

 .هب دایز نب یلعم نع يمتعلا فلخ=

 .ماهوآ هل قردص یلعمو

 (445 مقر/۲۰) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو 66۱ مقر) «ةنسلا» يف مصاع ييآ نبا هجرخأو

 .هب ةرق نب ةيواعم ينثدح «عينم ينربخآ كرابملا نبا قيرط نم

 «؟وه نم یردی ال عینمرا :لاقو برق قیرطلا اذه فنصملا درویسو

 «ناسللاا يف رجح نبا همجرتو !«نازيملا»و «ينغملا» يف فنصملا هلمهآ :ةديبع وبأ لاق

 ةلسلسلا» يف -هللا همحر- ينابلألا انخيش هقرعي مل اذلو ؛ارینم» ىلإ هعوبطم يف همسا فرحتو (۱۰۳/)

 (۵۱۵/۷) «تاقثلا» يف مجرتم هنأ ةديدجلا ةعبطلا يف ركذ هتدجو مث 57١(« مقر 710/5 /1) ؛ةحيحصلا

 وسجرآو دارفآ هلا :هيف :(1407/1) «لماكلا» يف يدع نبا هلاق ام هتافو هیلع ًامكح ركذي ملو «نابح نبال
 جيرخت» يف يواخسلاو (۲۳۵-۲۳۱ /0) «عمجملا» يف يمئيهلا هلاق «تاقث هلاجر يقابو «هب ساب ال هنأ

 .(يقيقحتب - 184 ص) «نيلداعلا ثيداحأ

 .يوق دهاش هلو :حیحص ثيدحلاو

 يف يناجرجلاو ۸۰۷٩ مقر /۸) «ریبکلا» يف يناربطلاو :(7705 /۲) «بيرغلا» يف يبرحلا هجرخأ

 ثیدح» يف يملسلا ديدحلا يبأ نباو (۲۰۷۸) «بیغرتلا# يف يميتلا هقيرط نمو ب /7١١ق) «يلامألا»

 حاصف» يف يذابالكلاو (140) «قالخ الا ئواسم» يف يطئارخلاو « /۲ق) «يملسلا لضفلا يبآ

 يبأ نع «دايز نب ىلعملا نع قرط نم ١( مقر) «هئزجن يف باهيإ نب لمؤملاو ء(ب /۳۹۰) «يناعملا

 .هعفر ةمامأ يبأ نع «بلاغ

 ۰۲۳۵ /0) «عمجملا» يف يمئيهلاو ء(١١٠ /۳) «بیغرتلا» يف يرذنملا هلاق .تاقث هلاجرو

 :ىلعملا عباتو ء(١۷٤ مقر) !ةحيحصلا» يف ينابلألا انخبش هدانسإ نحو

 يف يزيربتلاو ؛(145 مقر )١/ «طسوألا» يف يناربطلا دنع ءفيعض وهو :ةرم نب ليلخلا #

 .(41-8۷ ص) «ةحيصنلا)

 6۱۱۸۲ مقر/۲) «هدنسم يف ينايورلا دنع «شابع يبأ نب نابآ #

 هيف هبارطضا نم ىشخيو هظفح (دايز نب یلعملا) نوكي ال نأ هنم ىشخُي يذلاو :ةديبع وبأ لاق

 نيعم نبا لوق فلتخا «دهاز «ثيدحلا ليلق قودص» :-«بيرقتلا» يف امك- وهو هل داقتلا ةمئألا قيثوت عم

 .هيلع قيلعتلاو (۲۸۷-۲۸۸ /۲۸) «لامکلا بیذهت» :رظناو .«هيف



 ۱۷۷ زاها --

 ."[!؟وه

 يردخلا دیعس يبأ نع ۳ [تبطع نع ةداّحُج نب دمحم لاقو] ۹

 . ئاج ٌمامإ ةمايقلا موي ًاباذع سانلا ٌدشأ» :ًاعوفرم

 .قباسلا شماهلا -رومأم ريغ- رظناو .«فيعض» :نيتفوقعملا نيب يذلا نم ًالدب :(ب) يف (۱)

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 «یربکلا ننسلا»و ۷۳۱۲ مقر) «بعشلا» يف يقهييلاو ۵6 /۳) «دنسملا» يف دمحأ هجرخآ (۳)

 نبا قیرط نم (عویطملا - ۸۵۰ مقر وأ بسآ/۱۷۷/۱۰ج) «تايرويطلا» يف يفسلاو (۸۸/۱۰)

 - 97-44 /۲) «لیزنتلا ملاعم يف يوغبلاو ««هيلامأ) يف رکاسع نباو ««باوثلا» يف خيشلا وبأو كرابملا

 نب يلع قيرط نم (۲۱۲4 ۰۲۱۲۳ ۰۲۰۹۰ مقر) «تايدعجلا» يف يوغبلا مساقلا وبأو «(ركفلا راد .ط

 «ةيطع نع «قوزرم نب ليضفلا نع مهتئالث مدآ نب یحی قيرط نم (۲۲/۳) «دنسملا» يف دمحأو «دعجلا

 هنم مهبرقأو ةمايقلا موي -لجو زع- هللا ىلإ سانلا بحأ نإ» :مهرثكأ دنع هظفلو :هعفر دیعس يبأ نع

 .«رئاج مامإ ًاباذع مهدشأو «ةمايقلا موي -لجو ٌرع- هللا ىلإ ساتلا ضغبأو «لداع مامإ ًاسلجم

 مقر ۱۱۷ /۳) (لداعلا مامإلا يف ءاج ام باب) ماكحألا باتك يف «مماجلا» يف يذمرتلا هجرخأو

 ةمايقلا موي هللا ىلإ سانلا بحأ ّنإ» :هظفلو .هب «قوزرم نب ليضف نع «ليضف نب دمحم نع ۹

 يبأ ثیدح» :لاقو ««رئاج مامإ ًاسلجم هنم مهدعبأو هللا ىلإ سانلا ضغبأو «لداع مامإ ًاسلجم هنم مهانداو
 .(هجولا اذه نم الإ هفرعن ال ؛بیرغ نسح ثيدح ديعس

 يضف يسليالا هقيرط نمو- (يقيقحتب - 19 مقر) «نيلداعلا ةليضفا يف ميعن وبأ هجرخأو
 نب ليضفلا نع «حلاص نب هللادبع قيرط نم ح57 ص) "نیلداعلا ةليضف جيرختا يف امك ؛«سودرفلا»

 موي سانلا ضقباو «لداع مامإ ةمايقلا موي ًاسلجم هنم مهبرقأو هللا ىلإ سانلا بحأ نإ» :هظفلو .هب ,قوزرم

 .«رئاج مامإ ًاباذع مهدشأو ةمايقلا

 «قوزرم نب ليضف نع «دیعس نب ىبحي قيرط نم (1177) «بيغرتلا# يف يناهبصألا هجرخأو
 .«لداعلا مامإلا ًاسلجم هنم مهيرثأو -لجو زع- هللا ىلإ ساتلا بحآ نإت :ظفلب ًارصتخم

 :هعبات عبوت لب قوزرم نب ليضفلا هب درفني ملو

 نٍ» :هظفلو 4٠١١7 مقر ۲۸۵ /۲) «دنسملا» يف ىلعي وبأ هقيرط نم هجرخآ :هللادبع نب ةحلط *

 .«لداعب سيل يذلا ةمايقلا موي ةجرد سانلا عضوأ ناو «لداعلا مامإلا ةمايقلا موي ةجرد سانلا عفرأ

 2۳2۳ /۲) «دنسملا» يف ىلعي وبأ هجرخأ «-فنصملا هدروأ يذلا هظفلو- ةداحُج نب دمحم *



 هل 2
 نع اًوّهناو .فورعملاب ورم :سانلا اهُيآ» :لاق ب يبنلا نعو -

 ّنِإ مكل ٌرفغي الف هورفغتست ْنأ لبقو «مکل بيجتسي الف هللا اوُعدت نأ لبق ركنملا
 نع يهنلاو فورعملاب ّرمألا اوكرت امل یراصتلا نم ٌنابهّرلاو دوهيلا نم ٌرابحألا
 .؟«ءالبلاب مهمع مث «مهنابنآ ناسل ىلع هللا "'[مهنعل] ءركنملا

 يف يناربطلاو -(«بضتملا» - ۱ مقر) «تایروبطلا» يف يفلُسلا هقیرط نمو- (۱۰۸۸ مقرح

 (ناحطلا .ط - 2147 مقر /او 41۳۰ مقر /هو ۱۱۱۸ مقر /۲) «طسوألا»و (۲۳۸/۱) «ریغصلا»

 هقيرط نمو ۱۱۶ /۱۰) «ةیلحلا» يف ميعن وبأ هنعو ۲۳۱ /۵) ادئاوزلا عمجم» يف امك- ريبكلا»و

 دمحم نع هراب لا صفح يبأ قيرط نم مهعیمج ؛-(۲۱۷۰ مقر) «بیهرتلاو بيغرتلا» يف يناهبصألا
 .هب :ةيطع نع «ةداحُج نبأ

 «طسوألا» يف فرحتو «صفح وبأ الإ ةداحج نب دمحم نع ثيدحلا اذه وري ملا :يناربطلا لاق

 .ححصيلف !«ةميظع ىلإ (ةیطع» لوألا نطوملا يف

 فعضب -ةيطع فعض عم- هلعاو ؛يناهبصألل هوزع ىلع (۵۰/۳) ؟ءايحإلا» جرخم رصتقا دقو

 ههترکذ نمم هريغو يذمرتلل هزعي مل فيك -هتلالج عم- هنم ٌتبجعو .-أضيأ- يجابيدلا ميهاربإ نب قاحسإ
 :كلذ لبق لاقو «(177١ص) «نيلداعلا ةليضف جیرخت» يف يواخسلا هلاق .ناعتسملا هللاو

 كررغي الو (۲۳۱/۵) ؟عمجملا» يف هوحنو ««فيعض وهو ءيفوعلا ةيطع ىلع اهلك هقرط رادمولا
 .(1۸/4) «ةيارلا بصنا يف امك ؛هثيدحل ناطقلا نبا نيسحت

 دنع هللا دابع لضفأ نإ» :ظفلب (۷۳۷۱) «بعشلا» يف يقهيبلا هجرخآ ءرمع نع دهاش ثيدحللو

 هلثم یورو .«قرخ رئاج مامإ ةمايقلا موي ةلزنم هللا دنع سانلا رش نإو «قيفر لداع ماهإ ةمايقلا موي ةلزنم هللا
 فيعض ديمح يبأ نبأو ءركنم ثيدح اذه :لوقي يبأ تعمسا :لاقو :(۱۷6 /۲) «للعلا» يف متاح يبأ نبا

 .«باقلألا» يف يزاريشلاو هيوجنز نبال (۱۶۷۱۰ مقر ۱۰ /5) «لامعلا زتك» يف هازعو ««ثيدحلا

 .«اورمأ» :0) يف )1(

 .(ب) نم طقس (۲)

 رمألا» يف امهالك (17) يسدقملا ينغلادبع هقيرط نمو ء(١5) ايندلا يبآ نبا هجرخأ (۳)

 يف ميعن وبآ هقيرط نمو- (ناحطلا .ط - ۱۳۸۹ مقر ۲۱۷ /۲) ؛طسوألا» يف يناربطلاو ««فورعملاب

 نم -۲۳۰/۳و ۲۹۹ مقر ۱۵۷ /۱) «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يناهبصألاو «(؟817 /۸) «ءايلوألا ةيلح»

 هيبأ نع «هللادبع نب ملاس نع ؛هيبأ نع «يرمعلا زيزعلادبع نب هللادبع نع «يزارلا ميهأربإ نب قاحسإ قيرط
 - .-امهنع هللا يضر- رمع نبا



 ۱۷۹ الا

 . یر وهف هيف سيل ام ان رمآ يف ثَدْحأ نم» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو -۲

 ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف ًاثدحم ىوآ وأ ًاثدح ثدحأ نم» :لاقو -۳
 "دع الو و هنم هللا لبقب ال «نیعمجآ ساتلاو

 هل دجا ملو «يرمعلا نع ةاورلا يف يزملا هرکذ يزارلا ميهاربإ نب قاحسإ «فيعض هدانساو =

 ثيدحلا اذه ورسي ملا :هدعب لاقو «يزارلا» لدب «يزاجحلا» ىلإ هطسرألا» عوبطم يف فرحتو «ةمجرت

 مث «ااقوند نبا هب درفت (يزارلا :هباوصو !اذك) يردحجلا میهاربا نب قاحسإ الإ يرمعلا هللادبع نع
 يف يمشيهلا لاقو «يزارلاب -هللا همحر- ينابلألا انخيش هلعاو (۳۲۰۹۲) «ةفيعضلا» يف ثيدحلا تدجو

 مهلك :-هللا همحر- انخيش لاق ««مهفرعأ مل نم هيفو ««طسوألا» يف يناربطلا هاورف :(577/1) «عمجملا»

 .يزارلا ريغ تاقث

 فیعضا :رظناو .«ةيلحلا» نم يباحصلا مسا طقسو ؛يناهبصألا دانسإ نم (يناربعلا) طقسو

 !يناهبصألل الإ هزعي ملو ۱۳۹۰ مقر) «بيهرتلاو بيغرتلا

 (1915) ىلعي وبأو ۵ ل.154) قاحسإو (۱۵۹/۲) دمحأ جرخأ هيف ام ضعب هنم حص دقو

 يقهيلاو (4004 مقر ۱۳۲۷ /۲) هجام نباو ؛«مهدیناسم يف («هدشاوزا - ۳۳۰۳ ۰۳۳۰۵) رازبلاو

 ينغلادبع هقيرط نموس (۷) ايندلا يبآ نباو «(«ناسحإلا» - ۷۹۰) نابح نباو «مهتتس» يف )٩۳/۱۰(

 بيذهت» يف يزملاو (۲۹۵) ؟بیغرتلا» يف يناهبصألاو ««فورعملاب رمألا» يف امهالک -(۳0) يسدقملا

 .-اهنع هللا يضر- ةشئاع ثیدح نم (۵۲۸ /۱۳) «لامکلا

 لبق نم رکنملا نع اوّهناو هفورعملاب اورُم :لوقی -لجو زع- هللا نإ !سانل اهيأ ای :دمحأ ظفلو
 .«مکرصلآ الف ينورصنتستو ؛مکیطعأ الف ينولأستو مکیجأ الف ينوعدت نأ

 صیخلت يلاتا ىلع يقيلعت يف ةفيذح ثيدح اهنم تجرخ دهاوش هلو هریغل نسح ثیدحلاو

 .(۳۲۲ مقر ۵۲۸-۵۲۹ /۲) «هباشتملا

 .(۱۷۸) «ةحیحصلا ةلسلسلا»و )٩/۱۷( «فارشألا ةفحت» :رظناو

 (دودرم حلصلاف روج حلص ىلع اوحلطصا اذإ باب) حلصلا باتک يف يراخبلا هجرخآ (۱)

 نم (۱۷۱۸ مقر 4۳ /۳) (ةلطابلا ماکح الا ضقن باب) ةيضف الا باتک يف ملسمو ۲۱۹۷ مقر ۳۰۱ /۰)

 .-اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح

 .«لدع الو فرص هنم لی ال ...» :(1) يف (۲)

 باتكو ۷۰ مقر ۸۱/6) (ةنیدملا مرح باب) ةنيدملا لئاضف باتک يف يراخبلا هجرخآ (۳)

 -باتک يف ملسمو :(۷۳۰۰ مقر) (ملعلا يف عزانتلاو قمعتلا نم هركي ام باب) ةنسلاو باتکلاب ماصتعالا



 "!(محرُي ال محرُي ال ْنَم» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو -6
 ””«سانلا محال نم لا ْمَحِري ال» :لاقو -

 ال مث« «نيملسملا رومآ يلي ريمأ نم ام» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو 5 ٠-

 .۳ةجلا مهعم لخدي مل الإ ؛مهل حصنيو مهل ٌدهجي

 رم اثیش ''[هللا] هالو نم» :لاق -ملسو هيلع ىلاعت هللا یلص- هنعو -۰ ۷
 هتجاح نود هللا بجتحا ؛مهرقفو مهتأخو مهتجاح نود بجتحاف نيملسملا روم

 .يذمرتلاو دواد وبآ هارو *)(ةمايقلا موي هرقفو هيلو

 بلاط يبأ نب يلع ثيدح نم (۱۳۷۰ مقر) (ةكربلاب اهيف كي ينلا ءاعدو ةنيدملا لضف باب) جحلا-
 .-هنع هللا يضر-

 0۹۹۷ مقر )477/٠١ (...هليبقتو دلولا ةمحر باب) بألا باتك يف يراخبلا هجرخآ (۱)
 ثيدح نم (۲۳۱۸ مقر ۱۸۰۸-۱۸۰۹ /4) (لايعلاو نايبصلاب و هتمحر باب) لئاضفلا باتك يف ملسمو
 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ

 ديحوتلا باتكو (۱۰۱۳ مقر) (مئاهبلاو سانلا ةمحر باب) بد الا باتك يف يراخسبلا هجرخأ (؟)

 باتك يف ملسمو 4/775 مقر ۵ (4نمحرلا اوعدا وأ هللا اوعدا لق :-یلاعت- هللا لوق باب)
 یضر- هللادبع نب ريرج ثيدح نم (۲۳۱۹ مقر ۱۸۰۹ /4) (لايعلاو نايبصلا ةي هتمحر باب) لئاضفلا

 .-هنع هللا

 مقر ۱۲3-۱۲۷ /۳) (حصني ملف ةيعر يعرتسا نم باب) ماكحألا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۳)
 باتكو (۱8۲ مقر ۲۱۵ /۱) (رانلا هتيعرل شاغلا يلاولا قاقحتسا باب) ناميإلا باتك يف ملسمو ۰
 .تنع هللا يضر راسي نب لقعم ثيدح نم (۲۱ مقر( /۳) «لداعلا مامإلا ةليضف باب) ةرامإلا
 -۱۰۹ ص) يواخسلل «میعن يبال نيلداعلا ةليضف ثيداحأ جیرخت» ىلع يقيلعت يف ًالصفم هتجرخو

۹۹ 

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (4)

 «دنسملاف يف امهالک («بختملاا - 587) ديمح نب دعو ۷۱ /1) دمحآ هجرخآ (0)
 دواد وبأو «(۲۱۳ مقر ۵۳۷ /۱) «رییکلا للعلا»و (۱۳۳۳و ۱۳۳۲ مقر ۲//۲۳۷/۷) «عماجلا» يف يذمرتلاو
 مقر) «ديرافملا»و (۱۵1۵ مقر ۱۳۶ /۳) «دنسملا» يف ىلعي وبأو 4۲۹۶۸ مقر ۱۳۵ /۳) «ننسلا» يف

 -ين امهالک (0004 مقر ۲۰۱۱/۶-۲۰۱۲) ميعن وبأو (۱۲۰۹ مقر ۳۹۹۱/۱۰) عناق نباو ۷



 !۲-____ لا

 يف هللا هلي لداعلا مامالا :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو -۸
 هل

 مهمكح يف نولدعی نيذلا ؛رون نم ربانم ىلع ّنوطسقملا» :لاقو -4

 يف عيكوو «(۷۳۸۲) «بعشلا» يف يقهيبلاو ٤ /5) «كردتسملا» يف مكاحلاو ««ةباحصلا مجعم»-<

 «لامكلا بسیذهت» يف يزملاو ء(١۲۷ /5) «ةباغلا دسأ» يف ريثألا نباو (۷۵/۱) ؟ةاضقلا رابخألا

 ۱ رم نب ورمع ثيدح نم (۲۰-۲۳۹/۲۷)

 .يبهذلا هقفاوو (۹۳-۹6 /۶) مکاحلا هححص ثیدحلاو

 :اهنم ؛ةدیدع دهاوش هلو ؛هريغل حيحص ثیلحلا نکلو «لوهجم يرزجلا نسح وبآ هدانسإ يف :تلق

 :«امهیدنسما يف (۷۳۷۸) ىلعي وبأو (1۸۰ ۰8 8۱/۳) دمحآ هجرخأ «يدزألا میرم يبأ ثیلح #

 «يناشملاو داحآلا» يف مصاع يبآ نباو 4۳۷ /۷) دعس نباو ؛(۱۳۳۳) يذمرتلاو ء(۸٤۲۹) دواد وبأو

 فاحتإ» يف امك- «ةسايسلا يف ةميزخ نباو :(۵۳-04 /۱) «ىنكلاو ءامسألا» يف يبالودلاو (۲۳۱۷)

 :(۸۳۲) (ريبكلا مجعملا»و (۱6۰6) «نییماشلا دنسما يف يناربطلاو ۱۷۸۸۳ مقر لال" /۱6) «:رهملا

 «بعشلا»و (۱۰۱/۱۰-۱۰۲) «یربکلا ننسلا» يف يفهييلاو (۹۳-۹6 /6) ؛كردتسملا» يف مکاحلاو

(VTA) 

 دمحأ هجرخأو .أفوقوم ذاعم نع (۲۳۹۹ مقر ۸1۱ /۲) !تایدعجلا» يف مساقلا وبأ :هوحن جرخآر
 .ًاعوفرم ذاعم نع -(۲۱۰ /0) «عمجملا» يف امك- يناربطلاو :(۲۳۸/۵-۲۳۹) «دنسملا» يف

 اقث دمحأ لاجر» :يمشهلا لاقو

 لاصخلا يف شرفلا دیهمتا هباتك يف يطويسلا اهركذ .ثیدح ريغ يف دراو اهانعم ةلمجلا هذه (۱)

 ىلع يلو ءانقيقحتب هرظنا .(۳۱-۳۷ ص) (ةروهشملا لوألا ةعبسلا ركذ) :لصف يف «شرعلا لطل ةبجوملا

 .ةيفاعو ريخب اهرشنو اهمامتإ هللا رسي «ةريثك تادايز هنم ىلوألا ةعبطلا

 .8... :هلط يف هلل مهلظي ةعبس» ةا هلوق اهنمو

 باتکو (11۰ مقر ۱2۳ /۲) (دجسملا يف سلج نم باب) ناذآلا باتك يف يراخبلا هجرخأ

 (هللا ةيشخ نم ءاکبلا باب) قئاقرلا باتکو (۱۶۲۳ مقر ۷۹۲-۲۹۳ /۳) (نیمیلاب ةقدصلا باب) ةاكزلا

 مقر ۱۱۲/۱۲) (شحاوفنا كرت نم لضف باب) دودحلا باتکو (ًارصتخم - 12۷4 مقر /۱۱)
 (۱۰۳۱ مقر ۷۱۰ /۲) (ةقدصلا ءافخإ لضف باب) ةاكزلا باتک يف ملسمو («يرابلا حتفا عم - 0

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثیدح نم

 .يناهبصألا ميعن يبأل (۳۵ ۰۳4 ۰۳۳ مقر) «نیلداعلا ةليضف» ىلع يقيلعت يف ليصفتب هتجرخو

 )ب 34



 ولی سین ۲

 ا مهيلهأو

 مهترتعلتو .مكدوضغيو مهتوضغبت د نینلا :مكتمنأ ارش :لاقو 1
 ©”ةالّصلا مكيف اوماقأ ام ءال :لاق ؟مهذبانن الفأ !هللا لوسر اي :اولاق مُكَنوُنعلَيو

 .ملسم امهاور

 هذخأ اذإ ىتح «ملاظلل يلم هللا نِ :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو ١-

 ميل هذخآ نا ةَمِلاَظ يو یرشلا ذخا اإ كبر ذخا كلذكوإل : أرق مث هتف مل
 هيلع قفتم ("”43يِدش

 لای :نميلا ىلإ هّتعب امل ذاعمل -مالسلاو ةالصلا هیلع- لاقو -
 نيد تا هللا نينو اه خل ا مولظملا ةوعد " قتاو «مهلاومأ مئارکو

 نم (۱۸۲۷ مقر ٠٤١۸ /۴) (لداعلا مامإلا ةليضف باب) ةرامإلا باتك يف ملسم هجرخآ ()

 .تامهنع هللا يضر- ورمع نب هللادبع ثيدح

 يناهبصألا ميعن يبأل «نيلداعلا ةليضف» ىلع ادقيلعت يف ثيدحلا اذهل ًابهسم ًاجيرخت رظناو
 .(۳۸ ص) يطويسلل «شرعلا لظل ةبجوملا لاصخلا يف شرفلا ديهمت»و ۲۱ مقر)

 نم (۱۸۵۵ مقر ١481 /7) (مهرارشو ةمئألا رايخ باب) ةرامإلا باتك يف ملسم هجرخأ ()

 .-هنع هللا يضر- كلام نب فوع ثيدح

 ۰۱۰۲ :دوه (۳)

 ٌةمِلاَظ يهو یر ذخأ اذإ كبر ذحأ تالنکو# :هلوق باب) ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخآ (6)

 (ملظلا میرحت باب) باد لاو ةلصلاو ربلا باتک يف ملسمو 60۸۲ مقر ۳۵6 /۸) (4ديِدَش ملأ ةلخأ دل

 .-هنع هللا يضر- يرعشألا یسوم يبأ ثیدح نم (۲۵۸۳ مقر ۱۹۹۸- ۱۹۹۷/9

 .«اوقتاولا :) يف ()

 باتکو ۱٤۹١( مقر) (ءاينغألا نم ةقدصلا ذمخأ باب) ةاكزلا باتک يف يراخبلا هجرخأ ()

 یسوم يبآ ثعب باب) يزاضملا باتکو (۲ 4۶۸ مقر) (مولظملا ةوعد نم رذحلاو ءاقثالا باب) ملاظملا
 ىلإ ءاعدلا باب) نامیالا باتک يف ملسمو 44۳1۷ مقر 8 /6) (عادولا ةجح لبق نمیلا ىلإ ذاعمو

 .-امهنع هللا يضر- سابع نب هللادبع ثیدح نم (19 مقر ۵۰ /۱) (مالسالا عئارشو نیتداهشلا



 ۱۸۳ الا

 !!هيلع قفتم ةَمطحلا ءاعّرلا رش إل :لاقو -۳

 ركذف «...ةللا مهملكي ال ٌةئالث# :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو -4

 .(باذکلا َكِلَملا) مهنم

 يِ اول نور ال نیل اَملَعجَن ةرخ لا زالا كلَ :-یلاعت- هللا لاق

 .؟۳4 نیم ةَبقاَعْلاَو ًادانف الو ضرلا

 موي ةمادن نوکتسو ترامالا ىلع نوصرحت مكنإ» لَ يبنلا لاقو -۵
 .يراخبلا هاور ““ةمايقلا

 ًادحا وأ هلاس ًادحأ لمعلا اذه يلون ال -هللاوس اند: لاقو] -
 .[هیلع یتفتم لع ضر

 نم هللا َكَّذاعأ !ةرجع نب ّبعك ایا :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو -۷

 «يتتشسب نوتتسی الو «ييدهب نوُدتهي الو «يډعُب نم نونوكي ءارمأ ؟ءاهقسلا رام

 نم (۱۸۳۰ مقر ۱6۲۱ /۳) (لداعلا مامالا ةليضف باب) ةرامالا باتک يف ملسم هجرخآ ()

 لسم ىلإ الإ (۲۳۸/۹) «فارشألا ةفحت» يف يزملا هزعی ملو -هتع هللا يضر- ورمع نب ذئاع ثیدح

 .(ملسم تادارفإ) يف (507 مقر ۳۷۱/۱) «نیحیحصلا نيب عمجلا* يف يديمحلا هرکذو

 .ةدايقلا يف ةوسقلل ًالثم هل هرکذو «لبإلا ةياعرب فينعلا :ةمطخلاو «عار عمج :ءاعرلاو

 .(84) مقرب هجيرخت ىضم ()

 .۸۲ :صصقلا (۳)

 مقر ۱۲۵ /۱۳) (ةرامالا ىلع صرحلا نم هركي ام باب) ماکح الا باتک يف يراخبلا هجرخآ (8)

 .-هنع هللا يضر- ةربره يبأ ثیدح نم ۸

 مقر ۱۲۵ /۱۳) (ةرامالا ىلع صرحلا نم هركي ام باب) ماکح الا باتک يف يراخبلا هجرخآ (5)

 یسوم يبآ ثیدح نم (۱۷۳۲ مقر) (ةرامإلا بلط نع يهنلا باب) ةرامالا باتک يف ملسمو ۹

 .-هنع هللا يضر- يرعشألا

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (2



 - لا 0

 ."'هكاحلا هویت

 كش ال تاباجتسُم تاوعد ثالث :-مالسلاو ةالصلا هیلع- لاقو -۸

 .يوق هدنس ۳)«هدلو یلع دلاولا ةوعدو «رفاسملا و [مولظملا ةوعد] :نهيف

 ديمح نب دبعو (141/5) دمحأو (5۵۳ /۱۱) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ (1)

 ۷۸۸۸۵-6۷۸۳۲ «ىربكلا» يف يئاسنلاو ؛(مهدیناسم» يف )1١74( يسلابطلاو («بختملا» - ۳۷۰)

 «عماجلا» يف يذمرتلاو 17٠-171(: /۷) «ىبتجملا»و -(۷۹۷ /۸) «فارشألا ةفحت» يف امك-

 يف مصاع يبأ نباو ؛-«هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح» :لاقو- (۲۲9۹ ۰۱۱6 مقر ٥

 «نآمظلا دراوم - ۱۵۷۱ مقر) نابح نباو ۲۰۲۲ ۰۲۰۷۵) ؛يناثملاو داحآلا»و (۷۵۲ ۸۷۵ ۵) «ةتسلا»

 ۱۳66 مقر) هرانالا لکشم» يف يواحطلاو ؛(«ناسحالا» - ۲۸۵ ۰۲۸۳ ۰۳۸۲ ۰۲۷۹ مقر وأ

 (4۲۲/4و ۷۹/۱) «كردتسملا» يف مکاحلاو ۲۹2-۳۰۲ ۰۲۱۲ مقر /19) «ریبکلا» يف يناربطلاو

 6۳۲ /0) ادادغب خيرات» يف بيطخلاو :(0۷۱۲) «بعشلا»و (۱۷۵/۸) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو

 و 207١5 /۲) (ديهمتلا» يف ربلادبع نباو «(۷۹ /1) «ءايلوألا ةيلح» يف ميعن وبأو

 .ةرجع نب بعك نع قرط نم (۵۵۰/۱۳) «لامكلا

 .الاق امك وهو «يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححصو

 0156 مقر) ىلع قيلعتلا يف يتأيس دیج هدانسإو «هللادبع نب رباج نع بابلا يفو

 ديعس يبأو «ترألا نب بابخو «ناميلا نب ةفيذحو ءربشب نب نامعنلاو ءرمع نبأ نع بابلا يفو
 .حيحص وهو .دوعسم نب هللادبعو «يردخلا

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 0۱۷و ۷۸٤و ۳4۸و ۲۵۸/۲) دمحأو «4۲۹/۱۰) «فنصملا# يف ةيش يبأ نبا هجرخآ (۳)

 يذمرتلاو 1۸۱و ۳۲ مقر) (درفملا بد الا يف يراخبلاو «امهیدنسم» يف (۲۵۱۷) يسلايطلاو (۵۲۳و
 ۳۸۱۲ مقر ۰ /۲) هجام نباو( ۲ مقر ۸۹/۲) دواد وبآو ۳4۸و ۱۹۰۰ مقر ۶ /)

 يف يناربطلاو ؛(«ناسحالا» - ۲0۹۹ مقر وأ ؛«نآمظلا دراوم» - ۲6۰۲ مقر) ؟هحیحص# يف نابح نباو

 ةريره يبآ ثيدح نم ۱۳۹6 مقر ۵ /9) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو ۱۳۲6-۱۳۲۲ مقر) «ءاعدلا»

 .نسح وهو -هنع هللا يضر-

 يف ةميزخ نباو «امهیدنسم» يف (۱۸۷ مقر ۱۳۰ /۱) ينابورلاو .(165 /5) دمحأ هجرخأو

 باجتسم ثالث :هعفر رماع نب ةبفع ثیدح نم (4۱۸/۱) مکاحلاو ۲۷۸ مقر ۱۱۳ /5) !هحیحص»

 .فیعض هدانسإو «مولظملاو دلاولاو ءرفاسملا :مهتاوعد مهل



 ۸ زاكا

 ةرشع ةعبارلا ةريبكلا

 3 ۳ # و

 هنم ركسي مل نإو رمخلا برش

 .ةيآلا 4...رييك منإ امهيف لف رسيملاو رْمَحْلا نع كنولأنسيل :-ىلاعت- هللا لاق

 ٌباّصنآلاَو ُرِسْبَمْلاَوُرْمَخْلا امنا اومآ نینلا اأ ايل :۳[یلامت] لاقو
 .تايآلا 274...هوُينَتْجاَف ناطيشلا ٍلَمَع نم سجر مالزالاو

 رسخلا میرحت لزنامل :لاق -هنع هللا يضر- سابع نبا نع تبثو ۵۹

 هل رشلل ًالدع تلعجو رمخلا تمرح :اولاقو ءضعب ىلإ مهضعب ةباحصلا یشم

 .”رئابكلا ربکا رمخلا "[نأ] ىلإ -امهنع هللا يضر- رمع نب هللاژبع بهذو

 .رجح نبال (۲۰۹/۱۱) «ةرهملا فاحتإ» :رظناو =

 ثالث» :ظفلب (۲۰۵۷) «ةراتخملا» يف ءايضلاو :(745 /) يقهيبلا دنع ءس نع بابلا يفو

 :ظفلب 0877 هجام نبا دنع ميكح مأ نعو «ارفاسملا ةوعدو «مئاصلا ةوعدو ءدلاولا ةوعد :درت ال تاوعد

 .دهاوشلا يف ةنسح ةثالثلا اهليناسأو «باجحلا ىلإ يضفي دلاولا ءاعد»

 : 719 :ةرقبلا (۱)

 نم ربكأ امهمثإو سانلل عفانمو :وهو ءةيآلا نم روكذملا مسقلا ىلع ةدايز (ب) يف ءاجو
 .«امهعفت

 .(ب) نم طقس (۲)

 .«نوحلفت مکلعل» :ةدايز (ب) يفو .۹۰-۹۱ :ةدئاملا (7)

 مقر ۲۷ /۱۲) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو )١54/5(« ؛كردتسملا» يف مكاحلا هجرخآ (4)

 :رظناو .مکاحلا هححصو 0۲ /۰) «دئاوزلا عمجم» يف امك .حيحصلا لاجر هلاجرو( (۵۹

 قیلعتو (۲۲ ص) (صالخالا ةملك»و ءرجح نبال (۷۱۰۲ مقر ۱۸۸-۱۸۹ /۷) «ةرهملا فاحتإ»

 .هیلع ينابلالا انخیش
 .(1) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (6)

 .(سابع نبا) نع ًادتسم هتدجو ينلاو !(رمع نبا) لوصألا يف اذك (1)

 -خيش نع نانید نب دلاخ قیرط نم (۳۸۲۲ مقر ۱۱۲ /۸) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا جرخأ



 نا سس

 EELS ام ريغ يف اهبراش نل دقو " ثئابخلا مآ بير الب يهو

 .سابع نبا نع هيوار ماهبإل ؛فيعض دانس| اذهو «رئابكلا نم رکسلا» :لوقي سابع نبا تعمس :لاق=

 نبا نأ :حیحص رلئسب (۸۲ 5 مقر) هل «ننسلا» يف جرخآف روصنم نب ديعس دنع هب ُترْفظ مث

 .«رمخلا برش رثبکلاربکآ» :لاق سابع
 .«رئابكلا ربكأو «شحاوفلا مآ رمخلا» :ظفلب ًاعوفرم هنع يورو
 (طسوألا»و (۱۱۹۹۸ ۰۱۱۳۷۲) «ریبکلا» يف يناريطلاو 4۲4۷ /۶) ةهننسا يف ينطقرادلا هجرحآ

 يف بجر نبا هفعضو «ةيمآ يبآ نب میرکلادبع هيف هفیعض هدانسإو (نیمرحلا .ط - ۳۱۳6 مقر 0

 .(1۷ )٥/ «دئاوزلا عمجم» :رظناو .(«هلئاسر ةعومجم» نمض ۲۷۳ /۱) «رمخلا مذا ةلاسر

 ربكأ نأ ؛(۱7 مقر) ثيدح نم مدقت ام عم لکشم ستابکلا ربكأ :(رمخلا) نع سابع نبا لوقو

 :نیهجو نم باوجلاو كارشالا رثابکلا

 .كرشلاو لتقلا يف اهبراش عاقيإ نم هیل لوؤت ام رابتعاب كلذک اهنآ :لوألا

 نبا ظفاحلا هلاق .ةرّدقم هيف نم لب ءرصحلا نم هرهاظ ىلع سيل «رئابكلا ربکا» :هلوق :رخالاو

 .(4۱۱/۱۰) «حتفلا» يف رجح

 ظفاحلا لئاسر ةعومجم» نمض - ۲۷۵ /۱) «رمخلا مذا هتلاسر يف لوقي بجر نبا تدجو مث

 اهبرش نمو هاکرشم لط ًااهن اهبرش نم رئابكلا ربكأ يه :ًفوقوم هللادبع نع ةمشيخ یورو :(؟بجر نبا
 .«حصي الو اعوفرم يورو «اکرشم تاب اليل

 ىلع فرحتو «فنصملا دارم هلعلف تامهنع هللا يضر- صاعلا نب ورمع نبا وه ءاذه هللادبعو
 يف ةبيش يبأ نباو ۸۱ مسقرل (هنتسا يف روصنم نب ديعس !هوحتب هنع ةمشيخ نع هجرخأ دقو «خسانلا

 ١ .حيحص هدانساو 4۱۳۹ مقر ۱۹۹/۸) «فنصملا»

 (نیمرحلا .ط - ۳۹۷ مقر ۸۲-۸۱ )٤/ (طسوألا» يف يناربطلاو :(۲۶۷ /4) ينطقرادلا جرخاو

 .«ةأروتلا يف هتدجو» :لاق هنأ -اضیا- هنع يورو «ثئابخلا مآ رمخلا» :اعوفرم هنع

 .بجر نبا هلاق «شحاوفلا مأو «رئابكلا ربكأ يها :ًاعوفرم هنع ؟بهو نبا دنسم» يفو
 رمخلا برشي ًادحأ تيأر ولا :هلوق رمع نبأ نع 87١( مقر) اهننسا يف روصنم نب ديعس جرخأو

 .(۱۲۰) مقري يئأيس ام بابلا اذه يف حيحصلاو «رکنم هنتمو «فیعض هدنسو «هتلتق الإ :ينارب ال

 يف امهالك (4۱۲۰ مقر ۱۹۳ /۸) ةبيش يبأ نباو 17١١( مقر 715/4) قازرلادبع جرخأ (۱)

 ةبيتق نباو ۳۱۵ /۸) !ىبتجملا» يف يئاسنلاو ۸۲۳ مقر) «نئسلا» يف روصنم نب ديعسو «!فنصملا»

 -«نئسلا» يف يقهيبلاو ء(۳ ۰۲ مقر) «ركسملا مذ» يف ايندلا يبأ نباو ؛(يلع درك .ط - ۲۶) ؛ةبرشألا» يف
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 م ثيدح

 نإف ("[هودلجاف داع نفل هودلجاف رمخلا برش نم) را لاقو 2

 .حیحص “م ولتقاف ةعبارلا اهبرش ناف هودلجاف ””اهبرش

 .«ثئابخلا مأ اهناف ؛رمخلا اوقتا» :لاف نامثع نع (۵0۸۷) «بعشلا»و (۲۸۷ /۸)-

 نمو- (۱ مقر) ؛ركسملا مذا يف اینللا ييآ نبا دنع امك «حصي الو ؛مهضعب هعفرو ؛حیحص هدانسإو

 - ۵۳۲۶) (حيحصلا يف نابح نباو ۱۱۲۲ مقر ۱۸۵ /۲) «ةيحانتملا للعلا» يف يزوجلا نبا هقیرط

 .(0087) «بعشلا»و (۲۸۷-۲۸۸ /۸) «یریکلا ننسلا» يف يقهيبلاو «(توحلا .ط - «ناسحالا)

 نمع لاقو فقولاو عفرلا يف ةاورلا فالتخا رکذو (۲۷6 مقر (۱/۳) «للعلا» يف ينطقرادلا لاق

 «هریسفت» يف ريثك نبا لاقو «يزوجلا نبأ (!!)هرقأو «ظوفحملا وهوا :هفقو نمع لاقو «اهيف مهوا :هعفر

 بصنا يف يعليزلا لاق كلذکو .(حصأ فوقوملاوا :لاقو «حیحص دانسإ اذه» :فوقوملا نع (97/5)

 .(۲۹۷/1) «ةيارلا

 .مئاح يبأ نبال (۳۵/۲) ؛للعلا» يف امك ؛يزارلا ةعرز وبأ -اضيأ- هفقو حجرو

 ءاهرصاعو ءاهتيعب :هجوآ ةرشع ىلع رمخلا تنعلا :هعفر ؛رمع نبا ثيدح لغم نم (۱)

 .«اهيقاسو ءاهبراشو ءاهنمث لكآو ؛هيلإ ةلومحملاو ءاهلماحو ءاهعاتبمو ءاهعئابو ءاهرصتعمو

 دمحأ هجرخأ .هنع ءةمعط يبأو يقفاغلا نمحرلادبع قيرط :اهحصأ ؛قرط نم رمع نبا نع يورو
 ۱۲ /5و ۳۲۷ /۰) يقهيبلاو (۳۳۸۰) هجام نسباو (۳۱۷۶) دواد وبأو 6۷۱ ۰۲۵ /۲) «دنسملاا يف

 .«نيعقرملا مالعإ) ىلع يقيلعت يف -دمحلا هللو- هتجرخو :حيحص ثيدحلاو :«مهتنسا يف (147 /۸و
 ضعب يف ءاج ءأطخ وهو ؛اةمعط يأ :لدب !«ةمقلع وبآ» :ادواد يبأ ننس» عوبطم يف عقوو

 .0/5957 مقر 4۷۹-2۷۸ )٥/ «فارشألا ةفحت» يف امك ؛ضعب نود خسنلا

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 .داع :(ب) يف (۳)

 .۵۲ ۹۸ ۰۵۲۹۷) «یربکلا» يف يئاسنلاو ۱۷۰۸۷ مقر) «فتصملا» يف قازرلادبع هجرخآ (6)

 نمو هودلجاق رمخلا برش نم ءاج ام باب) دودحلا باتک يف يذمرتلاو ۳۱۶ /۸) «یبتجملااو ۹

 (رمخلا برش يف عبانت اذإ باب) دودحلا يف دواد وبأو 6۱844 مقر )٤/ ٤٨ (هولتقاف ةعبارلا يف داع

 ۲۵۷۲ مقر ۸۵۹/۲) ارارم رمخلا برش نم باب) دودحلا يف هجام نباو «(8487 مقر 174 /4)

 ۲۲۱/۷) رازبلاو (/7517 مقر ۵۱/۱۰-۵۲) ىلعي وبأو ١ 1١( ۷۲ 250 ۰۳ /5) دمحأو ۲۵۷۳و

 -يف يناربطلاو (۱۹۹/۳) ةراثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو ««مهدیناسما يف («هدناوزا - ۱۵۸۲ مقر



 س اجلا ۱۸۸

 نع « "[هییآ نع .بیعش نب ورمع ينثدح :ثراحلا نب ورمع لاقو] -
 ةدحاو] هرم ارکس ةالصلا كرت نم» :لاق 386 هللا لوسر نع «ورمع نب هللادبع
 ناك "[ارکس تارم عبرأ ةالصلا كرت نمو ءاهّيلُسف اهيلع امو اينُدلا هل تناك امنأكف

 ؟لابخلا ةنيط امو !هللا لوسو اي ؛۳ لیق «لابخلا ةنيط نم هّيقسي نأ هللا ىلع ًاقح
 نیم ةا مه لهآ ةراصُع :لاق

 ناسح نسباو 4۳۷۲ /4) «كردتسسلا» يف مكاحلاو ۸6۳-۸ ۷۱۸ ۷۱۷ مقر /۱۹) «ریبکلا»-

 ۰۱۹۹ ص) «رابتعالاا يف يمزاحلاو ؛(:ناسحالا» عم - 46۳۰و 4474و 18۲۸ مقر ۳۱۰و ۳۰۹/۰)

 مزح نباو ۳۱۳ /۸) ؟یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۲۹۰۱۵ مقر ۳۳۵ /۱۰) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو

 .هریغو -امهنع هللا يضر- نایفس يبأ نب ةيواعم ثیدح نم (۳۱۷ ۱۳۱۱ /۱۱) «یلحملا» يف

 .ةديدع دهاوش هل «حیحص ثيدحلاو

 مولا نايباو :(417-48 ص) يئاسنلل «بارغإلا»و ۳۶۷-4۳2۹ /۳) «ةيارلا بصن» :رظنا

 .(۵۳۲/6-۵۳۸) «ماهیالاو

 ادسحآ دنسما ىلع هقيقحت يف ضیفتسم ثحب يف رکاش دمحأ هدرو «خوسنم هنآ ىلإ عمج بهذو

 يف لصفلا ةملك» :اهامس ةحفص ةثم ةبارق ةلقتسم ةلاسر يف ه۱۳۷۰ ةنس اذه هثحب عبط مث ۹۲-(۹/۹)

 .؟رمخلا ينملم لتق

 - ۱۱-۱۱۷ ص) «رطملا رذعب رضحلا يف نیتالصلا نيب عمجلا هقف» انباتک :-رومأم ریغ- رظناو

 لوسر عمج» :ثیدحو ثيدحلا اذه خسن يف يذمرتلا یوعد ىلإ انعملآ دقف (مزح نبا راد نع ةيناثلا .ط

 .ديفم هنإف هبقعت نم ىلإو «رطم الو فوخ ريغ نم ءاشعلاو برغملاو ةنيدملاب رصعلاو رهظلا نيب ةَ هللا

 ۸۱-۸۳ /6) !ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا»و (۲۸۸-۲۹۸) «بيبللا تاسارد# :رظناو

 يريمشكلل «يذبثلا فرعلا»و (۶ ۳۷۲-0 ص) «ءاهقفلا اهب تفي مل يتلا ثيداحألا ةفرعمل ءاهتنالا»و

 ٤۸٦-٤۸۷(. ص)

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 .اولاق :(ب) يف (۳)

 يف يقهيبلاو (۱8/6) «كردتسملا» يف مکاحلاو ۱۷۸/۳) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ (4)

 .هب + ءثراحلا نب ورمع قيرط نم (۲۸۷ /۸و ۳۸۹ /۱) «ىربكلا نتسلا»



 ۸۹ زا —
 ركسملا برشی نمل ًادهع هللا ىلع ّنِإ) :لاق لي يبنلا نع «رباج نعو -۲

 :لاق وأ رانلا لهآ قرع :لاق ؟لابخلا ٌةنيط امو :ليق «لابخسلا ةنيط نم هّيقسي نأ

 .ملسم هجرخأ "«رانلا لهآ ةراصُع

 يف اهمرُح ايندلا يف ٌرمخلا برش نما :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو-۳

 .هيلع قفتم "”«ةرحآلا

 هللا يقل تام نإ ”رمخلا نمدم» :لاق -مالسلاو ةالصلا هيلع- هنعو -۶

 .هيبأو بيعش نب ورمع لجأ نم ؛-فنصملا لاق امك- حيحصب سيلو ؛نسح هدانسإو =
 .ةدوجّرخي ملو لصتم هدانسإو# :(۳۸۲ /۱) «ريبكلا نئسلا راصتخا يف بّدهملا» يف فتصملا لاقو

 «دنسملا» يف دمحأو ٤1٤١(« مقر ٠٠٠ /۸) «فنصملا» يف ةبيش يبآ نبا هجرخأو :تلق

«(4V AY1/)۰۳۳۷۷ مقر /۲) «ننسلا» يف هجام نباو ۳۱۷ /۸) «یبتجملا» يف يئاسنلاو  

 «(«راتسألا فشك» - ۲۹۳١ مقر ۳۵۷ /۳) «ننسلا» يف رازبلاو ۱۱۱-۱۱۲ /۲) «ننسلا» يف يمرادلاو
 «كردتسملا» يف مكاحلاو «(«ناسحإلا» - ۵۳۳۲ مقر ۷۰-۲۷۱ /۷) ؛هحيحص» يف نابح نباو

 «ثيدحلا بلط يف ةلحرلا» يف بیطخلاو ۵0۸۱ مقر ۸/۵) «بعشلا» يف يقهيبلاو (۳۱-۰)

 .حيحص هدانسإو «-هنع هللا يضرس صاعلا نب ورمع نب هللادبع نع «يمليدلا نبا نع نيقيرط نم (6۸)

 يبأ نباو «امهیدنسم» يف (هدئاوزلا - ٣ مقر رازبلاو (۱۸۹/۲) دمحأ هجرخأو

 نع قرط نم 140-١141( /4) كردتسملا» يف مكاحلاو 46۱۳۹ مقر ۱۹۹ /۸) «فنصملا» يف ةبيش

 .هوحنب هعفر ورمع نب هللادبع نع ءمصاع نب عفان نع ءاطع نب ىلعي
 ةلسلسلا»و «۱۷) ؛ددسملا لوقلا ليذاو «(54/5) «دئاوزلا ممجم» :رظناو .يوق هدانسإو

 .(۲۱۹) «ةحیحصلا

 (مارح رمخ لك نآو ءرمخ رکسم لك نأ نایب باب) ةبرشألا باتک يف ملسم هجرخآ (۱)
 .(۲۰۰۲ مقر 9

 رسسیملاو رمخلا امنإ# :-یلاعت- هللا لوق باب) ةبرشألا باتک يف يراخبلا هجرخآ (۲)

 مل اذإ رمخلا برش نم ةبوقع باب) ةبرشألا باتک يف ملسمو ۵0۷۰ مقر ۰ 1 .باصتألاو

 مل مث ءايندلا يف رمخلا برش نم :هظفلو- ۰ ۰۳ مقر ۱۵۸۷ /۲) (ةرخآلا يف های هعنمب اهتم بتی

 .-امهلع هللا يضر- رمع نب هللادبع ثيدح نم -«ةرخآلا يف اهمرخ هاهنم بش
 .٠...تام نإ رمخلا برش نم» :(ب) يف (۳)



 زاها ۱۹۰

 .(ةدئسملا يف دمحأ هاور نو دباعک

 - ۷۰۸) ديمح نب دبعو (۲۷۲/۱) دمحأو (۱۷۰۷۰) "فنصملا» يف قازرلادبع هجرخآ (۱)

 - ۵۳6۷) (هحيحصا يف نابح نیو :مهدیناسما يف («هدئاوز» - ۲۹۳۶) رازبلاو («بختنملا»

 ين يناربطلاو ء(ب /۱۰۵) «هدئاوف» يف يميلحلار ۱۵۲۵ )٤/ «لماكلا» يف يدع نباو ؛(«ناسحال»

 0 ءايضلاو «(۲۳4۲) «يلامألا» يف نارشب نیاو 6۲۵۳ /۹) «ةیلسلا» يف وبأو ۱۲ ۲۸) «ريبكلا»

 «تايهاولا» يف يزوجلا نیاو 1 مفر) «تایرویطلا» يف يفلسلاو ( ۰1 مقر ۲۳۰/۱۰) «ةراتخملا»

 .لاقم اهيف اهلکو ءسابع نبا نع قرط نم (۱۱۱۹ ۰۱۱۱۸ مقر)

 «ننسلا» يف هجام نباو (۱۲۹/۱) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأ ةريره يبأ نع بابلا يفو

 وبأو «۲۵۵ /۱) «طيسولا» يف يدحاولاو ۳۳۷۵ مقر ۱۱۲۰ /۲) (رمخلا نمدم باب) ةبرشألا باتک يف

 «(ب /١ق) «يلامألا نم نیسلجم» يف يمحلملا ركب وبأو (ب /۳ق) ؛دئاوفلا» ىف یسونبالا نیسحلا

 ۱ .(ب/۲۷۸ق) ؛ناسحلاو حاحصلا ثيداحألا نم یقتملاين يسدقملا ءايضلاو

 .اذه يف ةريره يبأ ثیدح حصي الو» :يراخبلا لاقو «نامیلس نب دمحم هيف «فيعض هدانساو

 .ًافوقومو ًاعوفرم هنع يورو .ورمع نب هللادبع نع بابلا يفو

 :قرط هلف ؛عوفرملا امأ

 ءيدزألا نيسحلا نب دمحم قيرط نم (!هدئاوزا - ۲۹۳6 مقر) «هدنسم» يف رازبلا هجرخآ :ىلوألا

 نم ركس نما :هظفلو .هعفر «ورمع نب هللادبع نع هاجم نع «بابخ نب سنوي نع هقفیلخ نب رطق نع
 .«نثو دباعك تام اهيف تام ناف ءاموي نيعبرأ ةالص هل لبقت مل رمخلا

 .فیعض بابخ نب سنوي «فيعض هداتسإو

 نب رطف نع دمحم نب تباث قيرط نم (۲۹۲۵ مقر) -ًاضیا- ؛هدنسم» يف رازبلا هجرخأ :ةيناثلا

 .*نئو دباعك رمخلا پراش» :ظفلب هعفر هنع ,دهاجم نع «ةفيلخ

 هبتشي هثيداحأ يفو «یطخبو بذکلا دمعتي ال دهازلا دباعلا ينابيشلا دمحم وبأ دمحم نب تباثو

 نبا هلاق مهتابت ىلع اهنووریف «مهیلع هبتشي ام اريثك نوحلاصلاو داهزلاو هنسحتسی ام بسح هیوریف ؛هيلع
 ال «ييوقلاب سيل» :-ةقيقحلا دبک باصأو- هنع ينطقرادلا لاقو 0۲۳-0۲1 /۲) «لماكلا» يف يدع

 .!ةریتک ثيداحأ يف ئطخي وهو طبضی

 هل يمئيهلا لالعإو «هلبق يذلا ىلإ قيرطلا اذه عجرف بابت نب سنوي هطاقسإ هئطخ نمو :تلق

 .روصق هيف ةفيلخ نب رطفب (۷۰/۵) «عمجملا» يف
 -نمو- («ثحایلا ةيغب» - 444 مقر ۵٩۱ /۲) «هدنسم» يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هجرخأ :ةثلاثلا



 ةليمج يبأ نب فوع انث ءايركز نب ليلخلا انثدح -(۲۵5 /۱) «ناهبضأ رابخأ رکذ» يف ميعن وبآ هقيرط-

 رمخلا براشو :نيولا دباعك رمخلا براش» :ظفلب هعفر ءورمع نبا نع «يرصبلا نسحلا نع «يندعلا

 .كورتم ايركز نب لیلخلا دج فيعض هدانسإو «ىزعلاو تاللا دباعك

 نب لمؤملا قيرط نم (ب /56١ق /۳ج) «ةاقتنملا دئاوفلا» يف يبرحلا نسحلا وبآ هجرخآ :ةعبارلا

 .هوحتب هعفر ورمع نبا نع .ردكنملا نب دمحم نع «نايقس نع «ليعامسإ

 اذه :لوقي يبأ تعمس» :لاقف «قيرطلا اذه نع هابأ (۲۷ /۲) «للعلا» يف متاح يبأ نبا لأسو
 يببنلا نع سابع نبا نع تثدح :لاق ءردكنملا نب دمحم نع ؛حلاص نب نسحلا هاور امك وه امت ءأطخ

. 

 قيرط يف يمسو .عاطقنا اهيفو ؛مدقت امك يعلخلاو ديمح نب دبعو دمحأ قيرط هذه :ةديبع وبأ لاق

 ديعسم نع «بشوح نب ماوعلا انثدح «شارخ نب هللادبع قيرط نم هوجرخأف «ءايضلاو يدع نباو نابح نبا

 ثيدحلا ركنم شارتخ نب هللادبعو .هنع «ریبج نبا

 نم هدروأ نأ دسعب لاقو 4۱۸۳ /7) «تایهاولا» يف يزوجلا نبا اهيلإ راشأ ىرخأ قرط عوفرمللو

 نع القت هعفر هيأ نع ءورمع نب هللادبع نب دمحم نع «حلاص يبأ نب ليهس نع لالب نب ناميلس قيرط

 :هبقع لاق «اهلوق نم ءورمع نب هللادبع نع ؛حلاص يبأ نع «مصاع نع «ةملس نب دامح هارر» :ينطقرادلا

 .«تبثت ال هلبق يتلا قيرطلاو ؛حيحصلا وه اذهو :تلق»

 «ریبکلا خيراتلا» يف يراخبلا دنع ًافنآ ةروکذملا ةعوفرملا قسيرطلا تدجو مث :ةديبع وبأ لاق

 نب بیسسلا نع ءماوعلا نب میشه ان :لاق ۸۱۷ مقر) «هننس» يف روصنم نب دیعس هجرخآو ۳۸۱ /۱)

 رمخلا رقاعم» :لاق ورمع نب هللادبع نع امهالک دعجلا يبأ نب ملاس نع «ةديبع نع (۸۱۸ مقر)و «عفار

 .«یزعلاو تاللا دبع نمک

 .ورمع نبا عمسی مل بیسملا نأ الإ تاقل اهلاجر اهدنس ىلوألا قيرطلاو

 نع «رمحألا دلاخ يبأ قيرط نم (4۱۱۵ مقر ۱٩۲ /۸) ؟فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا اهجرعأو
 .هوحن ماوعلا

 هلق يذلاب نسح هنأ الإ «يّبضلا بشم نب ةديبع فعضل ؛فیعض اهدانسإف ةيناثلا قيرطلا امأو
 .يزوجلا نبا هنع لقت اميف ينطقرادلا هدروأ يذلاب حيحص هلعلو

 :لاقو «(1۷۷) «تحیحصلا ةلسلسلا» يف ًاعوفرم -ىلاعت هللا همحر- ينابلألا انخيش هدروأ دقو
 !؛ملعأ هللاو ,حيحص وأ نسح هقرط عومجمب ثيدحلاف»

 -قرطلا عسيمج ىلع -هللا همحر- انخیش جرعي ملو ی امل فوقوم هلأ اباوص هارأ يذلار :تلق



 ااا ۱۹۲

 ةرشع ةسماخلا ةريبكلا

 هيتلاو بجعلاو "ءالّیخلاو رخّفلاو ربکلا

 ال رکن لک نم ميرو يئرب تي ىسوُم لاقو# :-یلاعت- هللا لاق
 .۳<باتجلا مني نیو

 .4نيربكتلا ابجي ال هِل :-یلاعتس لاقو

 يف نإ مُهاَنأ نا رب 4 هللا تای يف نوُلداجی نی نر :-یلاعت- لاقو

 لا ذعتساف فای مه ام ربك الإ مِهروُدص

 “یک نم ٍةرذ لاقثم هبلق يف ٌُدحأ ةّنجلا لخدي ال» :لكي ىبنلا لاقو - ۵

 .تاحلاصلا هتمعنب متت يذلا هلل دمحلاو ءاهانركذ يتلا-

 هللادبع نع ًاعوفرمو ًافوقوم يوروا :(۲۷۵) «رمخلا مذ هتلاسر يف لوقي بجر نبا تدجو مث

 .«هبشآ هلعل فوقوملاو :یتش هوجو نم (ورمع نبا :يأ)

 نمدم هللا يقل نّم :نوكي نأ هبشي) ثيدحلا ىنعم نأ ؟هحیحص» يف نابح نبا ركذ :لوقأ نأ يقبو

 .«رفكلا ةلاح يف امهئاوتسال «نثو دباعك هيقل .هبرشل ًالحتسم «رمخ

 ىلع فكاعلاك ريصيف ءاهنم قيفي داكي الو ءاهيلع فكي اهنِمدُم نأل اذهو» :بجر نبا لاقو

 .«جنرطتتلا يف م يلع لاق امك «ناثوألا

 ...رخفلاو ءاليخلاو ربكلا :(ب) يف (۱)

 .۲۷ :رفاغ (۲)

 ۰۲۳ :لسنلا (۲)

 نآرقلا يف صنلا اذهب اهل دوجو ال ذإ ؛أطخ وهو «(نیربکتسملا) :نم ًالدب «نیربکتملا) :(ب) يفو

 .«ميركلا نآرقلا ظافلأل سرهفملا مجعملا# يف (ربك) :ةدام عجار .ميركلا

 .55 :رفاغ (5)

 ثيدح نم ٩۱( مقر ٩۳ /۱) (هنايبو ربكلا ميرحت باب) ناميإلا باتک يف ملسم هجرخآ (6)

 .-هنع هللا يضر- دوعسم نب هللادبع



 18 ااا يل

 .ملسم هاور

 وهف «ضرألا هب هللا فسخ ذإ يدرب يف رتخبتب لجر امنیبا :يكي لاقو -5
 ."”«ةمايقلا موي ىلإ اهيف لجلجتی

 ا لاثمأ ةمايقلا موي نوربكتملاو نورابجلا رشحي» 3 لاقو ۳۷

 ."”70سانلا مهؤطي

 0۷۹۰ مقر ۲۵۸/۱۰) (ءاليخلا نم هبوث رج نم باب) سابللا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 نم (۲۰۸۸ مقر ۱۱۵۳ /۳) (هبايثب هباجعإ عم يشملا يف رتخبتلا میرحت باب) سابللا باتک يف ملسمو

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح

 «ةصيقنلاو ةلذملا نم ةياغ يف نونوكي مهنأ :ىنعملاو ؛ةريغصلا ةلمنلا :يهو ؛ةرذ عمج :رذلا (۲)

 .(۱۹۳ /۷) «يذوح الا ةفحت» بحاص هلاق .هللا ىلع مهناوه نم مهلجرأب رشحملا لهأ مهأطي

 دمحأو )١941(. «دهزلا» يف كرابملا نباو ۰4۹۰ /۹) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ (۳)

 يف ؛عماجلا» يف يذمرتلاو (00۷) ؟درفملا بدألا» يف يراخبلاو ؛«امهيدتسم# يف يديمحلار (۱۷۹/۷)

 يف يئاسنلاو -«حیحص نسح ثيدح اذه» :لاقو- (۲4۹۲ مقر 1۵۵ /5) (هنم باب) ةمايقلا ةفص باوبأ

 (۲6۰) «لاوهألا» يف ايندلا يبأ نباو 6۲۸۰۰ مقر ۳۳۷ /7) «فارشألا ةفحت» يف امك- «یربکلا ننسلا»

 ئرقملا نب ركب وبأو ۲۳۳۰ (۵۹۹) «بیهرتلاو بيغرتلا» يف يناهبصألاو (۲۲۳) «لومخلاو عضاوتلا»و

 مقر ۱۲۷-۱۸ /۱۳) «قتسلا حرشا يف يوغبلاو ۲١(« مقر) ؛ميعن يبأ نب عفان ثيداحأ هيف ءزجا يف

 :لاقو- (۱۳ مقر) «ربکلا مذو عضاوتلا حدم» يف ركاسع نبأو -4نسح ثيدح اذه» :لاقو- ( ۰

 نب هللادبع ثيدح نم مهلك (۸۸۲۱ مقر 1۷۹ /۵) «سودرفلا» يف يمليدلاو «-(«بيرغ ثيدح اذهو»

 .نسح هدانسإو یرمع

 «عضارتلا» يف ايندلا يبأ نباو «((هدئاوز» - ۳8۳۰ مقر 165 /4) «دنسملا» يف رازبلا هجرخأو

 «دادغب خيرات» يف بيطخلاو ۲۲ ص) «دهزلا دئارز» يف دمحأ مامإلا نبا هللادبعو ۲۲4 مقر)

 .ةريره يبأ ثيدح نم ١7( مقر) «ربکلا مذو عضاوتلا حدم» يف ركاسع نباو :(۲۹6/۱۲)

 هيفو» :(۳۳۶/۱۰) ؛عمجملا» يف يمثيهلا لاقو ««هفرعأ ام :لاقو ءدمحأ هرکنآ» :ركاسع نبا لاقو

 .؟هفرعآ مل نم

 وهو «يرمعلا هللادبع نب مساقلا هيفو «رباج ثيدح نم (؛هدئاوزا - ۱۵۵ /6) رازبلا هجرخأو

 )0014/1١. ؛دئاوزلا عمجملا :رظنا .كورتم



 اکا 1۹4

 :-ىلاعت- هللا لاق «"””ربكلا هب هللا يصُع بنذ لّوأ :فلسلا ْضعب لاقو

 نسب ناو ٌربكتْساَو یبآ سیل الإ اوُدَجَسُف مدل اودجم اودجسا ةَكبَالَمْلِل اتق ذو

 .هناميإ هعفنی مل سيلبإ لعف امك قحلا ىلع ربكتسا نمف «4نیرفاکلا

 .«سانلا صمغو «قحلا فس :ربکلا» :لاق ةا يبنلا نعو -۸

 “سالا طْمْعو حلا طی :ربكلا» :ملسمل ظفل يفو

 . هر وخف لاتخم لک بجي ال لا نإ :-یلاعت- لاقو

 نمف «يئادر ءایربکلاو «يرازإ ةمظعلا» :-یلاعت- هللا لوقي :ع لاقو -۹

 .ملسم هاور ران يف هتیقلآ امهيف ينعزان

 :ةثالث هب هللا يص بنت لوآ :لیق» :(۱۳/۱۰) «یراتفلا عومجما يف ةيميت نبا لاق )١(

 ««ليباه لتق ثيح لیباق نم دسحلاو «سيلبإ نم ربكلاو ؛مدآ نم صرحلاف :دسحلاو :ربکلاو ءصرحلا

 .ًاعوفرم هوحن يورو

 «يناهبصألل (8017 /۲) «بيغرتلا» :رظنا .هبشأ اذهو هرکذو ...ةاروتلا يف تأرق :لاق دقرف نعو

 ۱ .هیلع يقيلعتو (۵04 مقر) «ةسلاجملا#و
 ۳۶ :ةرقلا (۲)

 ثیدح نم ٩۱( مقر )٩۳/۱ (هنایبو ربكلا ميرحت باسب) نامیالا باتک يف ملسم هجرخآ (۳)
 .يناثلا ظفللاب -هنع هللا يضر- دوعسم نب هللادبع

 )0٤۸(« ؛درفملا بدألا» يف يراخبلاو ۱۹۹-۱۷۰ /۲) «دنسملا» يف دمحال لوألا ظفللاو

 :رظناو .(۱۱۹ /۱) (هخيرات# يف ريثك نبا هححصو «حبحص هدانسإو «لیوط ثیدح نمض (۳۰3۹) رازبلاو

 .(۳۰۸ مقر)

 ,يدنسلا هلاق .ةنع مظعتیو «هلبقي الف الطاب ًاهفس قحلا ىري نأ :وه ؛(قحلا هفلس) ىنعمو

 .ةنازرلاو ناحجرلا نم هيلع وه ام ىلع هاري الأو «قحلاب فافختسالا :ینعملا :ريثآلا نبا لاقو

 .ًائيش مهارب الأو «مهراقتحا :يا ؛(سانلا صمغ) :هلوقو

 .(يقيقحتب - 1۷ /۱) يبطاشلل «تاقفاوملا» :رظناو

 ۰۱۸ :نامقل (4)

 -ثيدح نم (۲۱۲۰ مقر ۲۰۲۳ /5) (ربکلا میرحت باب) ةلصلاو ربلا باتک يف ملسم هارر ()



 ۱۹۰ ا ۱

 . ةيذاجملا :ةعزانملا (۱) ۰ ام

 ام !براپ :ةنجلا تلاقف همه ىلإ ژل لا تمصتخا» :ِهلِللَع لاقو - ۱۳۰

 نيرابجلاب ترثوأ :ُراَنلا تلافو !؟ طاقت س و سانلا ءافعض ينلخدي ت
 .ثيدحل ۱۳" کلا

 يف اَوُلُع نوديرُب ال نيل عن ةرحآلا ُراَدلا كلي :-یلاعت- هللا لاق

 داش الو ضْرآلا

 ال هلن حرم ضرآلا يف شنت الو سال كح زص الو :-ىلاعت- لاقو

 .رتخبتلا :حرملاو اربكتم ًاضرعُم سانلل كد ل امت ال :يأ ر وخف لاتخم لک بُ

 رکا :لاقق هلامشب هلي يننلا دنع ّلجر لكأ :عوكألا ْنب ةملس لاقو -

 ىلإ اهعفر امف «تعطتسا ال» :لاق «- ربكلا الإ هعنم ام- عيطتسأ ال :لاق ««كنيميب

 .ملسم هاور .' "دعب هيف

 .-امهتع هللا يضر- ةريره يبأو ديعس يببأ-

 ما هللا لاق ةبلاغملاو ةلداجملا :ةعزانملا» :(408 /۲) «بيغرتلا» يف يناهبصألا لاق (۱)

 يأ ؛«نآرقلا عزانآ يل ام :ثیدحلا يفو كنلداجب ال :يأ ؛[1۷ :جحلا] «رمألا ين كنعزاني الف

 .«هولغشف «ةءارقلاب اورهج مینأک ءاهتءارق بذاجآ

 .ءايلغألا نيعأ نم نوطقسي نيذلا :يآ ؛مهطاقس (۲)

 نم له لوقتو# :-یلاصت- هلوق باب) (ق ةروس ریسفت) ریسفتلا باتک يف يراخبلا هجرخآ (۳)

 اهلخدي ةنجلاو نورابجلا اهلخدی رانلا باب) ةنجلا بانك يف ملسمو 8۸۰ مقر ۵۹۵ /۸) (4ديزم

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثیدح نم (۲۸5 1 مقر ۲۱۸۱ /۶) (ءافعضلا

 .۸۳ :صصتلا (4)

 ۰۱۸ :نامقل (۵)

 نم (۲۰۲۱ مقر ۱۵۹۹ /۳) (بارشلاو ماعطلا بادآ باب) ةبرش الا باتک يف ملسم هجرخا (5)

 .-هنع هللا يضر- عوكألا نب ةملس ثيدح



 روا 1۹

 ©(ربكتسُم ظاوج لع لك :رانلا لهأب مكربخأ الا» لي يبنلا لاقو -۲
 .هيلع قفتم

 هنأ .دلاخ نب ةمركع نع «يبأ انأبن :يماميلا سنوي نب رمع لاقو] -۳
 ىف لاخي ٍلجر نی ام :لوقي كي هللا لوسر تحمس :"لاقف نم نبا "يقل

 اسرع ۶ ىلع اذه ۳«نابضغ هيلع وهو هللا يقل الإ ؛/“ 'هيسفن يف مظاعتیو «هتيشم

 )١( ««مينز كلذ دعب لتع :-ىلاعت- هلوق باب) (ن) ةروس ریسفت يف يراخبلا هجرحآ (111/۸

 (ءافعضلا اهلخدی ةنجلاو نورابجلا اهلخدي رانلا باب) ةنجلا ةفص باتك يف ملسسو 48۹۱۸ مقر

 )/  ۲۱۹۰.-هنع هللا يضر- ةثراح ثيدح نم (۲۸۵۳ مقر

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 .هركذو ... :لوقي لي هللا لوسر تعمس :لاق تامهنع هللا يضر- رمع نبا نعو :(ب) يف (۳)

 .ربكتلا رهظأ :يأ (5)

 .وهزلاو ةوخنلاو ربكلا :سفنلا يف مظعتلاو هأمیظع ًاريبك هسفن یار ناب هداقتعا يف ربكت :يا (۵)

 قيرط نم ۸1١۷( مقر) «بعشلا» يف يقهييلاو 27١ /1) كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأ (5)

 .هب ؛سنوی نب رمع

 :مهنم .هب ةمرکع نع مساقلا نب سنوي نع هوورف «ةعامج رمع عباتو

 )١18/5(. «دنسملا» يف دمحأ هنعو «قاحسإ نب ىبحي *#

 «لامكلا بيذهت» يف يزملاو :(045) ؛درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ هلهرسم نب ددسم #

 .هب هقیرط نم( /۳۷۲)

 يزملاو «(۱4 مقر) ؟ربکلا مذو عضاوتلا حدم» يف رکاسع نبا هجرخآ «ليئارسإ يبأ نب قاحسإ *
 ,هب هقیرط نم (0۳۹/۲۲) «لامکلا بيذهت» يف

 انه فنصملا لاقو !هاجرخی ملو «نیخیشلا طرش ىلع حیحص :مکاحلا لاق «حيحص هدانساو
 ۱«ملسم طرش یلع» :«صيخلتلا» يفو

 لاقو .حیحص ريغ !ملسم طرش یلع» :فنصملا لوقف «ملسم هل جرخی مل مساقلا نب سنوي :تلق
 1۰۲ /۸) «ةرهملا فاحتإ» :رظناو .«حیحصلا لاجر هلاجرو دمحأ هاور# :(۹۸/۱) «عمجملا# يف يمثيهلا

 .(۱۰۰۱6۵ مقر



 0 یا =
 لطم ٌريصأ :رانلا نولخدی ةثالث لَّوأ» :ةريره يبأ ثيدح نم حصو ٤-

 aR E ۳ كا
 . «روخف ريقفو ةاكزلا يذؤي ال ينغو

 نر «هتلیضفب هیسفن يف مظاعتو هیلیب دابعلا ىلع ربكت نَم :ربكلا ٌرشأو :تلق]

 تناكتساو «هبلق عشخو ,هملع هرس ةرخآلل َملِعلا بلط نّم ناف :هّملع هعفني مل اذه

 ناف ؛اهفقثيو تقو لک اهبساحي لب ءاهنع رتفي ملف داصرملاب هسفن ىلع ناکو هّسفن

 «ةسايرلاو رخفلل ٌملعلا بلط نّمو .هتكلهأو ميقتسملا قيرطلا نع تحمج اهنع لفغ

 الو بکلا ربكأ نم اذهف ؛مهب یردزاو ؛مهيلع قماحتو ءارزش نيملسملا ىلإ رظنو

 ."[هللاب الإ ةوق الو لوح الف ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف نم ةنجلا لخدي

 ا

 ةرشع ةسداسلا ةريبكلا

 © A سم
 روزلا ةداهش

 .6رژلا نودهشي ال نیر :-یلاعت- هللا لاق

 :-یلاعت- هللا لاق ؛هللاب كارشالاب روزلا ةداهش تّلدع » :راثآلا يفو -۵
 ۳4 روژلا لوق اوُیتجاو ناثوآألا نم سجزرلا اوُیتجاْف»

 متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو كانه هاني امك هفیعض وهو ؛(45) مقرب هجیرخت یضم )١(

 .تاحلاصلا

 ١56(. مقر) :رظنا ()

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 .«روزلا ةداهش يهو» :(ب) يف (4)

 ۰۷۲ :ناق رفلا (ه)

 .۳۰ :جحلا (0)

 -.74+ مقر ۲۵6 /۲) ادنسملا»و (۲۰۷-۲۵۸ /۸) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ (۷)



 أل سس ۸

 یتح ةمايقلا موی روزلا دهاش امدق لوزت ال» :""[تباثلا] ثیدحلا يفو-
 و و دم

 2 «رانلا هل بجت

 :(۳۲۱/4) «دنسملا» يف دمحأو -(۳۵۱/۳) «نآرقلا 0 يف صاصجلا هقيرط نمو- (/40-

 نباو هامهتسا يف ۷7 هجام نباو (۳۵۹۹) دواد وبأو ( 7 «خيراتلاو ةفرعملا» يف يوسفلاو

 «هباشتملا صیخلت» يف بيطخلاو «(4175) ؛ريبكلا» يف يناربطلاو ۱۵4 /11/) «هریسفت» يف ريرج

 وهو- ٩( مقر) ؛رئابكلا» يف يجيدربلاو ۲۵۳ مسقر)«ةتسلا لوصأ» يف نینمز يبأ ن نباو )0

 «یربکلا نئسلا» يف يقهيبلاو «(17/ مقر) « يلامألا» يف نارشب نسباو :-اذه انباتكب (يناثلا قحلملا)

 بیذهت» يف يزملاو )۳۹/۱۰-٩0(« «قشمد خيرات» يف رکاسع نباو (4851) «بعشلالو (۱۲۱/۱۰)

 .هعفر يدسألا كتاف نب میرخ ثيدح نم (5 47/) «لامکلا

 نبا :دنع اهارت ةفيعض ىرخأ قرط هلو «لوهجم يرفصعلا نايفس دلاو هيف .فيعض هدانسإو

 .(4۳ 4 /۳) «ريبكلا ءاقعضلا» يف يليقعلاو .(۳۸-۳۹ /۱۰) ركاسع

 سيل -قيقحتلا ىلع- وهو «(۲۳۰۰) «يذمرتلا عماج» عوبطم يف ىلوألا قيرطلا نم ثيدحلاو

 هيف لخدأ امنإو «يذمرتلل (۱۲۲ /۳) «ةفحتلا» يف يزملا هزعي ملو تم ةقيتعلا خسنلا يف هل دوجو ال ذإ يف

 ماقملا اذه يف لاجم الو ؛ثيداحألا نم ةعومجم هعم هلثمو «ةرخأتم ةيطخ خسن يف هدوجو ىلع ًءانب

 .قيرطلا ءاوس ىلإ يداهلا هللاو ءقيقحتلا لهأل ةراشإلا هذه يفكتو «ليصفتلل

 ةفاضإلاب هیودرم نباو رذنملا نباو ديمح نب دبعل - تاضیا- (60- 16 /7) "رولتملا ردلا» يف هازعو

 صيخلتلا»و (44۸7 مقر ٤ ۲۸/5 هةرهملا فاحتإل :رظناو .يذمرتلل هزعي ملو «هانركذ ام ضعب ىلإ

 ۱٩۰(. /5) «ریبحلا

 4۱۱۲ /۱۷) ؛ريسفتلا» يف ريرج نباو ۸۵1۹ مقر ۰ 4/9) ؟ريبكلا7 يف م يناربطلا هجرخأو

 ىنو» :هلوقب فنصملا دنع حجارلا هلعلو :هبشأ وهو «هلوق دوعسم نبا نع (4877) ؟بعشلا» يف يقهيلاو

 «عمجملا» يف يمثيهلاو 4۲۲۲ /۳) «بیغرتلا» يف يرذنملا لاق امك ؛نسح هدانسإ نأ اميس الو «"راثالا

 .(۷۳/۵) ريلادبع نبال «دیهمتلا» :رظناو )4/2١١(.

 نسحلا :(۲۳۰۱ مقر) «بيهرتلاو بيغرتلا حيحصا يف ف -هللا همحر- ينابلألا انخیش هنع لاقو

 .«فوقوم

 .باوصلا هلعلو 1) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 057 /4) «ریبکلا ءا ءافعضلا» يف يليقعلاو ۷۷۱۲ مقر) ؛طسوألا» يف يناربطلا هجرخآ (۲)

 -هةاضقلا رابخآ» يف عيكوو ۱۱۳ /۳) «حلاصلا سيلجلا» يف یفاعملاو ۲۳۸ /۲) ؛هیلاما» يف يرجشلاو



 ءراثد نسب براحم نع «ريمع نب كلملادبع انثدح :لاق مهجلا يبأ مهجلا نب نوراه قيرط نم (75 /۳)-

 .هب ءاعوفرم رمع نبا نع

 تارفلا نب دمحم ثيدح اذه امنإو ءلصأ ريمع نب كلملادبع ثيدح يف هل سيل» :يليقعلا لاقو

 .«تارفلا نب دمحم نع «ةبابش نع «غئاصلا هانثدح «رمع نبا نع ءراثد نب براحم نع «يفوكلا

 .(۲۸۲ /6) «نازیملا*و (۲۱۸/۵) «ریسلا» :رظنا .ركنم :فنصملا هنع لاقو

 ةريبكلا» يفو (۱۳۹/۲) «ریفصلا خيراتلا» يف يراخبلا هاور اذه تارفلا نب دمحم ثیدحو

 :(073709) ادنسملا» يف ىلعي وبأو «(۲۳۷۳) (روزلا ةداهش باب) «ماكحألا» يف هجام نباو (۱)

 يدع نباو )١77/5(: ؛ريبكلا ءافعضلا» يف يليقعلاو (۲۸۱/۲) ؛نیحورجملاا يف نابح نباو

 «دادغب خيراث» يف بيطخلاو «(48 /4) مكاحلاو «(۳۹ مقر) ؟لاوهألا» يف ايندلا يبأ نباو ( 7

 يفو (۲8۹/۳) «تاعوضوملا» يف يزوجلا نباو ؛(177 /۱۰) «یربکلا نئسلا» يف يقهيبلاو ( 70

 !!يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححصو ۳۲ مقر) «قلقملا»و 07/71 /۷) «ةيهانتملا للعلا»

 .«فيعض يفوك تارفلا نب دمحما :يقهيبلا لاقو

 :يئاسنلا لاقو .ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاق دقف ءاذه نم دشأ تارفلا نب دمحم لب :تلق

 راثد نب براحم نع یورا :(1801 مقر ۲۸۲/۲) ؛دواد ابأ هنالاوس» يف يرجآلا لاقو .كورتم

 .ةعوضوم ثيداحأ

 .«ذه وه :لاق ؟روزلا دهاش يف ءَ يبنلا نع «رمع نبا نع راثد نب براحم :تلق

 لاقو !هیف ءاملعلا لاوقآ لقنو «نازیملا يف يبهذلا هرکذو .باذک خيش :ةبيش يبأ نب ركب وبآ لاقو

 .«باذک» :-يناربطلاو ىلعي يبأل هازعو- (۳۳۱/۱۰) «عمجملا» يف يمشيهلا

 .تارفلا نب دمحم ريغ براحم نع امهیورب ملعا ال ناثیدحلا ناذهو :يدع نبا لاقو

 ؟ةاضقلا رابخآ» يف مسکوو ۰۱۳ /۱۱) «دادغب خيرات” يف بیطخلا هاورف ؛هريغ امهاور لب :تلق

 انثدح ؛يژلوللا دايز نب نسحلا قیرط نم ١14( /۳) «حلاصلا سیلجلا» يف يناورهنلا یفاعملاو ۳۶ /۳)

 .ًاعوفرم رمع نبا نع «راثد نب براحم نع «ةفينح وبأ

 قيرطلا اذه نم وهو «هوبذك لب هاذج فيعض يؤاؤللا دايز نب نسحلا هيف ءادج فيعض هدانسإو
 .(«ديناسملا عماجلا - ۸-۲۸۹ /۲) «ةفينح يبأ دنسما يف

 «ةيهانتملا للعلا يف يزوجلا نبا هقيرط نمو ۲34 /۷) (ةیلحلا» يف ميعن وبا هاورو

 نع «براحم نع سم انثدح :لاق «ةفيلخ نب فلخ انثدح :لاق ؛ديلخ نب دمحم قيرط نم )

 2 .اعوفرم هب ءرمع نبا



 :مئاظع بكترا دق روزلا دهاش :"تلق

 وه نم يِدْهَيال هل :لوقی -یلاعت- هللاو «ءارتفالاو بذکلا :اهدحا

 ۱ ۳4 بانک فرش
 .۳«بذکلاو ةنايخلا سيل ءيش لک ىلع ٌنمؤملا عطا :ثيدحلا يفو -۷
 .هُحورو هضرعو هلام هتداهشب ذأ ىتح هيلع دهش يذلا ملط هنأ :اهيناثو

 هتداهشب هذخاف مارحلا َلاملا هيلإ قاس ناب ؛هل دهَش يذلا ملط هنأ :اهئلاثو

 .رانلا هل تبجوو

 هذخأي ال ؛قح ريغب هيخأ لام نم هل تیضق نما :ِل يبنلا لاق -۸

 .“رانلا نم ةعطق هل عطقأ امّنإف

 لحي ال فرقوملا دنسیو رابخألا بلقي :نابح نبا لاق هديلخ نب دصحم :يزوجلا نبا لاق =

 .طلتخا ةفيلخ نب فلخو :لوقأ .درفنا اذإ هب جاجتحالا

 .اةاضقلا» يف شاقنلا ديعس يبأل (۱۹/۷) «لامعلا زتکد يف هازعو

 «ةياهنلا»و 01 یادبلا ةياهن»و ۶۵۰ /۲) «ةعوتصملا ئىلآللا»و (۲۰۰ /5) «دئاوزلا عمجم» :رظناو

 .(۱۲۵۹ مقر) (ةفيعضلا ةلسلسلالاو ۰6۱۸۱ ص) ريثك نبال

 .مضولاب ينابلألا انخیش هيلع مکحو

 اهباتذآ كرحتو ءضرألا ىلع اهریقانمب برضتل ریطلا نإ» :(۷۷۲) «طسوألا» يف يناربطلا ظفلو

 دقو ,«رانلا ىلإ هب فّذقُي ىتح ضرألا ىلع هامدق قرافت الو ءروزلا دهاش ملكتي امو «ةمابقلا موي لوه نم

 .ركنم وهو تعمامت) هللا رسي- بجر نبال «رانلا نم فيوختلا» ىلع يقيلعت يف الوطم هتجرخ
 .اهللا هدي فتصملا لاق» :() يف (۱)

 .۲۸ :رفاغ (۲)

 .كانه هاب امك ءأفوقوم حیحص وهو 40۷۱ مقر) هجیرخت یضم (۲)

 .أطخ وهو «۲قحلا» :(ب) يف (4)

 6۲۲۸۰ مقر 784/0) (نيميلا دعب ةئيبلا ماقأ نم باب) تاداهشلا باتك يف يراخبلا هجرخآ (۵)

 -مأ ثیدح نم (۱۷۱۳ مقر ۱۳۳۷ /۳) (ةجحلاب نحللاو رهاظلاب مكحلا باب) ةيضقألا باتک يف ملسمو



 اا

 .ضّرِعلاو مدلاو لاملا نم ٌةَمَصع و هللا ٌمّرح ام حابأ هنأ :اهعبارو

 ٩)هضرجو ُةُمدو هلام :مارح ملسملا ىلع ملسملا لک :ِهلكو لاقو -۹

 «نيدلاولا قوقعو هللاب كارشإلا :رثابکلا ربکاب مكتبنأ الا: لاقو -۰

 .هیلع قفتم "”«تكس هتیل :انلق یتح اهژرکی لاز امف . ر یزلا لوقو الآ

 و و

 ةرشع ةعباسلا ةريبكلا

Oy 
 طاوللا

 هشأو «*[زيزعلا هباتك] نم عضوم ام ريغ يف طول موق ةصق انيلع هللا رصق دق

 ءرئابكلا نم طولتلا ّنأ :للملا لهآ نم نوملسملا عمجأو ؛ثیبخلا مهلعفب مهكلهأ

 نم مكبر مک نلخ ام نورذتو . َنيِمَلاَعْلا نم َناَرْكَذلا نوا :[یلاعت] هللا لاق

 9 ”«نوُاع موقت لب کجا

 .حبقأو انزلا نم شحفآ طاوللاو

 .-اهنع هللا يضر- ةملس-

 ۱۹۸۱ /8) (هراقتحاو هلذخو ملسملا ملظ میرحت باب) ةلصلاو ربلا باتک يف ملسم هجرخآ (۱)

 .-هتع هللا يضر- ةريره يبأ ثیدح نم (۲۵14و ۲۵۲۳ مقر

 .!روزلا ةداهشو روزلا لوقو» :(ب) يف ()

 .(نيحيحصلا» يف وهو 0) مقرب هجیرخت یضم (۳)

 ؟ىنزلا مآ طاوللا ةبوقع ظلغأ امهيأ :رظناو .«ةرشع ةعباسلا يهو طاوللا :رئابكلا نمو» :() يف (4)

 .«لاّتقلا مسلاو «لاضعلا ءادلا» :(۳۲۲-۳۲۳ ص) هنع لاقو ۲۲۰-۲۷۱ ص) ؛ءاودلاو ءادلا» يف

 .«نآرقلا» :(ب) يف (۵)

 .!لجو زعا :(ب) يف (5)

 .«نوداع موق متنأ لب» :-ىلاعت- هلوق نود (ب) يف ةيآلاو ۱۲۵-۰۱5۱ :ءارعشلا (۷)



 .نسح هدانسإ ''”0هب لوعفملاو َلعافلا اولتقأ» :ِكَي يبنلا لاق -۱

 .نسح هدانسإ "طول موق لمع َلِمَع ْنَم هللا نعل :لاق كي هنعو -۲

 EY مقر ۱۵۸/4) (طول موق لمع لمع نميف باب) دودحلا باتک يف دواد وب هجرخآ (۱)
 للعلا»و (۱4۵۲ مقر ۵۷ )٤/ (يطوللا دح يف ءاج ام باب) (دودحلا باوبأ) 'عماجلا» يف يذمرتلاو
 میر ۸۵۱/۲) (طول موق لمع لمع نم باب) دودحلا باتك يف هجام نباو 6۲۵۱ مقر 57١ /۲) ؛ريبكلا
 «(۱۷۹۸ /0) (لماكلا» يف يدع نباو «؟امهیدنسم» يف (7477) یلعی وبآو (۳۰۰/۱) دمحأو ۳
 «كردتسملا» يف مكاحلاو (۱۲6/۳) «ننسلا يف ينطقرادلاو ۸۲۰ مقر) ؟ىقتنملا# يف دوراجلا نباو
 ثيدح نم (۲۵۹۳ مقر) (ةنسلا حرش» يف يوغبلاو «(۲۳۲ /۸) «ىربكلا ننسلا» يف يقهييلاو (۳۰۵ /5)
 .تهنع هللا يضر سابع نبا

 مكح هنأ الو طاوللا يف مجر هنأ ال هللا لوسر نع تشي ملا :«هماكحأ» يف عالطلا نبا لاقو

 .«هب لوعفملاو لعافلا اولتقا :لاق هنأ هنع تبثو ديف

 ءاورإلاو ۳۳۹-۳۹۲ /۳) «ةيارلا بصناو ((0 )٤/ ٤ (ريبحلا صیخلتلا» :رظنا .حبحص ثيدحلاو

 .(۳۳و ۸۷ يمقر) ىلع قيلعتلا رظناو .(17/4-18) «ليلغلا

 س(۱۵۹/۵) «فارشألا ةفحت» يف امك- مجرلا باتك يف «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخأ (۲)
 دمحأو :(۷۳۳۷ مقر ۳۲۲ /5) (طول موق لمع لمع نم باب) دودحلاو تاريزعتلا باتك يف هتدجو مث
 نابح نباو ««مهدیناسم» يف (1015) ىلعي وبأو («بختنملا» - 084) ديمح نب دبعو (7 107 ۲7
 ۱۱047 مقر) «ريبكلا» يف يناربطلاو ؛(«ناسحولا» - 16۱۷ مسقر 7757-7760 )1١/ (هحيحصلا يف

 یراسم» يف يطنارخلاو س(۳97) مقرب انباتک يف هظفل يتأيسو- 067 /4) «كردتسملا» يف مکاحلاو

 نب ورمع قيرط نم (۵۳۷۳) ؟بعشلا» يفو (۲۳۱/۸) «ىربكلا نتسلا» يف يقهيبلاو «(4/) «قالخألا

 .يئاسنلل روكذملا ظفللاو هعفر سابع نبا نع «ةمركع نع ءورمع يبأ

 نم نوعلم ... «هللا ريغل حبذ نم نوعلم «همأ بيم نم نرعلم ههابأ بس نم نوعلم» :دمحأ ظفلو
 .اطول موق لمعب لمع

 .«طول موق لمع لمع نم هللا نعلو ءةمیهب ىلع عقو نم هللا نعلا :يطئارخلا ظفلو
 دّوجو )۷١(« «قالخألا یواسم» يف يطئارخلا :هنم دهاشلا ركذ نود هسفن قيرطلا نم هجرخأو

 .(۳۹۶) مقرب يتأيس اميف انباتك يف هدانسإ فنصملا

 لقنو ثیدحلا اذه ىلإ (08/4) «هعماج» يف يذمرتلا راشأو «يوقلاب سيل ورمع» :يئاسنلا لاق

 -ةمركع نع ىور نكلو «قولص ورمع يبأ نب ورمع» :هلوق يراخبلا نع (1۲۲/۲) «ريبكلا للعلا» يف



 ۳۳ رز علیا

 حسی مث «هنم یقلیف ةيرقلا يف ءانب یلعآ رظني :سابع نبا لاقو -۳

 (۱) اب
 . ةراجحل ر

 .«ةمركع عمس هنأ كلذ نم ءيش يف ركذي ملو «ريكانم-

 «ةفحتلا» يف يزملا هاكحو .ورمع نع «لالب نب ناميلس نع هدلخم نب دلاخ هعبات :يئاسنلا لاق

(۵/ ۱6۹ 

 هنعو ۳9۵ /4) «كردتسملا» يف مکاحلاو (۸۲۰) «ىقتنملا» يف دوراجلا نبا هجرخآ :تلق

 نع «لالب نب نامیلس قیرط نم (۵۰۸) «ةفرعملا» يفو (۲۳۱/۸-۲۳۲) «یربکلا نتسلا» يف يقهيبلا

 يتأي هومتدجو نمو «هب لوعفملاو لعافلا اولتقاف طول موق لمع لمعي هومتدجو نما :هظفلو .هب ءورمع

 .«هعم ةميهبلا اولتقاو هولتقاف ةميهب

 )۲۷٤۳(« «دنسملا» يف ىلعي وبأ هجرخأ «ريخأتو ميدقتب نكلو ءورمع نع دمحم نب ريهز هاور اذكو

 نباو (۵۷۵) «دنسملا» يف ديمح نب دبع هجرخأ ورمع نع يمّرخملا رفعج نب هللادبع هاور -اضيأ- هوحنبو

 يف عقو «ةميهبلا ركذ نود هلثمو )٤/ ۳١١(« ةكردتسملا» يف مكاحلاو ؛(004 ص) اراثآلا بيذهت يف ريرج

 .0717 مقر) رثإ يف هجيرخت يتأيس امك ؛-الثم- دمحأ دنع امك يرمع نع يدرواردلا ظافلا ضعي

 - ۸4۹۷ مقر ۲۳۶ /8) ؛طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ ,ةريره يبأ ثيدح نم دهاش هلو

 مكاحلاو (4۳۲) «قالخألا ئواسم» يف يطئارخلاو 4۲2۳4 /1) «لماكلا» يف يدع نباو «(نیمرحلا .ط

 نع نيقيرط نم (08/75) «بعشلا»و (۲۳۱/۸) «ىربكلا ننسلاا يف يقهيبلاو (707/4) «كردتسملا» يف

 هثيلح نسحو :روهمجلا هفعض نوراه نب -ررحم وأ- زرحم :امهدحآ يفو «ةريره يبأ نع جرعألا

 حیحص) يف وهو ءنسح ثيدحلاو هفيعض وهو :يميتلا -ررحم وخأ- نوراه :رخآلا يفو «يذمرتلا

 .ةريره يبأ نع )157١( «بيهرتلاو بيغرتلا

 نبا نع (۲4۳۱ مقر)و .(هريغل حيحص) :-هللا همحر- ينابلألا ةمالعلا ثدحملا انخيش هنع لاقو

 .(حیحص) :هنع لاقو «سابع

 يف دمحأ هلاق .سأب هب سيل ؛معن !(ورمع) يف داقنلا مالك رادهإ ىلع ٌءانب (ةحصلا)ب هيلع مكحلاو

 نع «ميرم يبأ نبأ نع ؟هلماک» يف يدع نبا هلقن «ثيدحلا اذه هيلع رها الإ «هنبال (۲۲۹/۱) «للعلا»

 .هيلع قيلعتلاو (۱۷۰-۱۷۱ /۷۲) «لامكلا بیذهت» :-ًامازل- رظناو .نيعم نبا

 يرجآلاو (6۸) ؛طاوللا مذ» يف يرودلاو ۲۳۲ /۸) «یریکلا ننسلا» يف يقهيبلا هجرخأ (۱)

 .انه ام فالح هنع دروو «حیحص دنسب (۲۹) «طاوللا ميرحت» يف

 ۱۲۷ /۲) اةییش يبآ نبأ فنصماو :؛(۱۳6۹۲ مقر ۳۹۶ /۷) «قازرلادبع فنصم» :رظنا



 نهیانز ءاسنلا قاَحبم» :لاق هنأ لڳ يبنلا نع یوریو -8

 «سابع نب هللادبع هقف ةعوسومو 6۷۰ /۵) «لامعلا زنک»و ۲۳۲ /8) يقهيبلل «یریکلا ننسلا»و=

(۱/ 40۷). 

 مقر/۲۲) ؛ريبكلا» يف يناربطلاو ؛(۱٩۷4 مقر 1۷۲ /۱۳) «دنسملا» يف ىلعي وبأ هجرخآ (۱)

 نب ةيقب قيرط نم (۱۸۲۰ /0) «لماکلا» يف يدع نباو 4۳۶۰۲ مقر ۳۱۲ /4) «نییماشلا دنسم»و ۳

 قاحسلا» :هعفر ةلئاو نع هلوحکم نع ؛يشرقلا دیعس نب ةسبنع نع ؛نمحرلادبع نب نامثع نع ءديلولا

 .«ىثز نهنيب ءاسنلا قاحس» :ىلعي يبأ ظفلو «يناربطلا ظقل «نهنيب انز ءاسنلا نيب

 .«تاقتث هلاجرو» () «عمجمل» یف يمئيهلا لاق

 مجعملا» ىلع هقيلعت يف لاقف للا هظفح- يفلسلا يدمح خيشلا انقيدص هبقعتو :ةديبع وبأ لاق

 هبذكو كورتم وهو «يصاقولا نمحرلادبع نب نامثع مهيفو «تاقث هلاجر نوكي فیک» :(۱۳ /۲۲) ؛ريبكلا

 !«فيعض ةسيلعو «نيعم نبا

 هتسبع فعضل ؛الج فيعض هدانسإا :«ىلعي يبأ دنسم» ىلع هقيلعت يف دسأ نيسح ذاتسألا لاقو
 !«نعنع دقو «دیلولا نب ةيقب سيلدت هیفوا :لاق

 :ليصفتلا اذهو ءاهريغب ٌلَعُم وهو هیف تسيل -قيقحتلا ىلع- للعلا هذه عيمجو :ةديبع وبأ لاق

 امك فیعض وهف ؛يريصربلا هتنعنعب هلعأو «يدع نباو يناربطلا دنع ثيدحتلاب حرص ةيقب :ًالوأ
 .ةعبارلا قيرطلا يف يتأيس امك ؛هاّوس هنأ باوصلاو 1۷۱۱ مقر ۲۹۹/) «فاحتإلا رصتخم» يف

 ىلعي يبأ دانسإ يف اذكه هب حيرصتلا عقوو «يشرقلا ديعس نبا) وه اندانسإ يف يذلا ةسبنع :ًاينث

 يذلا «يطساولا ناطقلا وه سيلو :(8۰۸/۲۲) «لامكلا بیذهت» :يف هتمجرت رظنا .فورعم ةقث وهو
 وهف الإو !يشرقلا هنأ دكؤي اذهو :«...يشرقلا نمحرلادبع نب ةسبنع» :نارشب نبا دنع عقو دقو هامهوت

 :رظنا .ةرکنم هشيداحأ :ةعرز وبأ لاقو .يوقلاب سيل :متاح وبأ لاق «يعالكلا حیجن نب ديعس نب ةسبنع

 .(4۰۰ /۱) «ليدعتلاو حرجلا»

 :هلوقب داجاف «بيرقتلا» يف رجح نبا لمجأ :ينارحلا يفتارطلا وهف نمحرلادبع نب نامثع امأ :ًاثلاث

 دقو «بذکلا ىلإ ريمن نبا هبسن ىتح كلذ ببسب فعضف «ليهاجملاو ءافعضلا نع ةياورلا رثكأ «قودص»

 .«نيعم نبل هقثو

 :اهنم ؛ةريثك كلذ ىلع ةلدألاو ءيصاقولا ريغ اذهف

 .(يصاقولا) ال (يفئارطلا) ةمجرت يف هدروأ يدع نبا نأ :ًالوأ

 3 .هنع يصاقولل ةياور الو ؛يفلارطلا وه ديعس نب ةسبنع نع هيوري يذلا نأ :ًاينث



 .يصاقولا نع ةيقبل ةياور الو «يفئارطلا وه ةيقب هنع يوري يذلا نأ لا

 عمسی ملو هيلع لخد «يفئارطلا خيش ةقبط نم وهف ؛ةرشابم لوحكم نع ةياور يصاقولل :ًاعبار

 .هنبال (176-115 ص) «لیسارملا» يف امك ؛يزارلا متاح وبأ هلاق .هنم

 .ةريخألا قيرطلا يف ينأيس امك هقیرط نم هاور نمو نارشب نبا دنع همساب حيرصتلا عقوو :ًاسماخخ

 .ةلئاو عمسي مل وهو لوحکم ةنعنعو «(يفئارطلا) يف ةروصحم ةلعلا نأ :ةصالخلاو

 :يهو ءاهب حرفي الف كيدش اهفعض نكلو «لوحکم نع ىرخأ قرط ثيدحلل ؛معن

 مقر ۳4/۲ وأ ءيدمح .ط - ۱۲۲۲ مقر 7485/5-74817) «هدئاوف» يف مامت هجرخأ ام :ىلوألا

 نع كردم نب بويأ قيرط نم -(۱۱۹/۱۰) «قشم د خيرات» يف ركاسع نبا هقيرط نمو- (هييترت - ۰

 لاجرثاو ءاسنلاب ءاسنلا ينغتست یتح ایندلا بهذت ال» :ظفلب هاعفر (كلام نب سنأ) ةلثاو عم دازو ءلوحكم

 .«نهنيب اميف ءاسنلا انز قاحسلاو «لاجرلاب

 نسبا لاقو «"باذک# :نيعم نبا لاقو .كورتم :يئاسنلاو متاح وبأ لاقو هفبعضت ىلع قفتم بويأو

 .(48 )١/ «ناسللا» :رظنا .«هری ملو ةعوضوم ةخسن لوحكم نع ىور# :نابح

 .يرئابخلا :وهو ؛ةملس نب ناميلس -ًاضيأ- هيفو

 يف ينادمهلا مساقلا يبأ ىلإ قيرطلا اذه نم )١١١۲( «ةفیعضلا ةلسلسلا» يف ينابلألا انخيش هازعو

 .(۱/۲۰۱۷/۱) «دئاوفلا»

 -۲۹/۹) «دادغب خيرات» يف بيطخلاو ۱۸۲ /۲) «نیحورجملا» يف نابح نبا هجرخأ ام :ةيئاثلا

 هيف نأ الإ هلبق يذلا لثم .هب ءلوحكم نع «ريثك نب ءالعلا نع «ةناوع نب مكحلا نب نامیلس قيرط نم ۰
 .«اميفا طاقسإو تاسنلا ىلع لاجرلا میدقت

 :(1871-01857 /۵) يدع نبا لاقو «ثيدحلا فيعض «يثيللا ريثك نب ءالعلا ءادج وأو هدانسإو

 نبا نع لقتو «ثيدحلا ركنم وهو «ةظوفحم ريغ اهلك سن ينلا نع ةباحصلا نع لوحكم نع هل
 «عضولاب نابح نبأ هامر ؛كورتما :؟بيرقتلا» يف رجح نبا لاقو «اادج ثيدحلا فيعضاا :هيف هلوق ينيدملا

 .ازيبمت هدروأو

 نبا هركذو ۱۹۹-۲۰۱ /۲) «نازيملا» يف امك ؛هوفَحض «يبلكلا ةناوع نبا وه مكحلا نب ناميلسو

 اما نیر لوک نع رک نب مالعلا نع قربا :لاقو ۲۷۵ /۸) «تاقثلا» يف نابح

 راكب نع «يشرقلا نوع نب رشب قيرط نم (۱۹۰/۱) «نیحورجملا» يف نابح نبا هجرخأ :ةثلاثلا
 .هعفر ةلثاو نع «لوحكم نع «ميمت نبا

 -ةئم تس اهيف ةخسن ةلثاو نع لوحكم نع ميمت نب راكب نع یورا :(رشب) نع نابح نبا لاقو



 .«لاحب هب جاجتحالا زوجي ال ةعوضوم اهلك «ثيدح-

 .(۲۸ /۲) «ناسللا» :رظنا .«لوهجم راكبو» :متاح وبأ لاقو

 «بعشلا» يف يقهيلا هقيرط نمو- ١417( مقر) «يهالملا مذا يف ايندلا يبأ نبا هجرخأ :ةعبارلا

 رامع قيرط نم -(ةيدنهلا .ط - ۵۰۸۲ مقر ٩۰ /۱۰ وأ «ةيملعلا بتكلا راد .ط - 0434 مقر 9

 ,هعفر ةلئاو نع لرحكم نع «ءالعلا يبأ نع «ةسبنع نع ؛نمحرلادبع نب نامثع انثدح «يزورملا رصن نبأ

 هحيرصت انعفن امف ماوس ةّيقب نأ اذه نم ملغو «(ءالعلا ابأ) لوحكمو ةسينع نيب لخدأ دقو «قودص رامعو

 !عاملاب

 مذ» ىلع هقيلعت يف -هللا هظفح- ميلس ورمع انوخأ لّمحو ملظم هدانسإف لوهجم ءالعلا وبأو

 .كلذك سيلو !يفئارطلا بارطضا ىلع ةيانجلا «يهالملا

 نباو ؛(۲۲ مقر) «طاوللا ميرحت» يف يرجآلا هقيرط نمو- «يلامألا» يف نارشب نبا هجرخأ :ةسماخلا

 ةسبنع قیرط نم (۳۶ مقر) «طاوللا مذ» يف يرودلا فلخ نب مئيهلاو ١11(- ص) «یوهلا مذ يف يزوجلا

 .فتصملا هدروأ يذلا ظفللاب هعفر ةلثاو نع «لوحکم نع ءالعلا نع ؛يشرقلا نمحرلادبع نبا

 قيرطلا انه يف ةسبنعو «ةيناثلا قيرطلا يف هيلع مالكلا مدقت ءريثك نبا وه ءالعلا ءأذج واو هدانسإو

 .عضولاب مهتم وهف ًاظوفحم ناك نإ
 :هظفلو ؛يقهيبلا هنعو ؛مكاحلا هاور «يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم دهاش هلو» :يريصوبلا لاقو

 ها «ناتيناز امهف ةآرملا ةأرملا تتأ اذإو «نايناز امهف لجرلا للجر لا ینآ اذإ» :ِهِكي هللا لوسر لاق

 «نمحرلادبع نب دمحم قیرط نم (۲۳۳/۸) «یربکلا ننسلا» يف يقهببلا هجرخآ :ةديبع وبأ لاق

 ال اذه نمحرلادبع نب دمحم» :هبقع يقهيلا لاقو .هب :یسوم يبأ نع «نيريس نبا نع :ءاذحلا دلاخ نع
 .«دانسالا اذهب ركنم وهو هفرعآ

 ...يريشقلا يسدقملا :هل لاقي هفورعم وه :تلق» :ًالئاق «يقنلا رهوجلا» يف ينامكرتلا نبا هبقعتو
 ناك :تیدحلا كورتم :لاقف ؟هنع يبأ تلأسو :لاق :يراخبلا هركذ :لاقو بانک يف متاح يبأ نبا هركذ

 بها «ثيدحلا لعتفيو بلكي

 ءاءافعضلا» يف يدزألا حتفلا وب هاوزوا :(55 /5) ؛ريبحلا صيخلتلا» يف رجح نبا لاقو

 برخ دقو .لوهجم وهو يلجبلا لضفلا نب رشب هيفو «ىسوم يبأ نع رخآ وجو نم «ريبكلا» يف يناربطلاو
 .ها (هنع «هدنسم) يف يسلايطلا دواد وبآ

 :رظناو.ادوبعملا ةحنما هبيترت يف يتاعاسلا هدروپ ملو «عوبطملا «يسلايطلا دنسم» يف هرأ مل :تلق

 .«ةرهملا فاحت» يف رجح نبا هدروي ملو «كردتسلا» يف سيل وهو ۲۳۶۹ مقر ۱۱/۸) «ءاورإلا»



 1 راجل --

 .نَيِل هدانسإ '''[اذهو]

 تعمجأو اوس انزلا لح ىطوللا لح ن :-هللا همحر- یعفاشلا بهذمو

 .0) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۱)

 «نيبلاطلا ةضور»و ۲۳۲(۰ /۸) يقهبيلل «یربکلا ننسلا»و 1۱-1۲ /۱۷) «يواحلا» :رظنا (۲)

 رصتخماو ۱۱/۸(۰) «ءاملعلا ةيلحاو ۱84 /5) «جانحملا ينغم»و e) /۲۲) «عومجملا»و )4۰/۱(

 ۹6 مقر 170 /4) «يقهيبل تايفالخ

 دقعو «(۲۲۵ /۲) «عيرفتلا» :رظنا .ناصحإلا هيف یعاری الو ؛مجرلا طاوللا دح :ةيكلاملا بهذمو

 ۲۱۲-۲۱۵ /4) باهولادبع يضاقلل «فارشإلا»و 15 /۱۲) ؛ةريخذلا»و ۳۰۳ /۳) ةةنيمثلا رهاوجلا

 (۱۳۹۹/۳) «ةنوعملااو 0۷ ) «يفاكلا»و ء(۲٤۲) «ةلاسرلا»و ؛(يتيقحتب - ۱۵۹۱۰۱936 مقر

 .(۱۹۵ /۳) «كرادملا لهسأ»و (۵۱۷) «تاهمالا عماج»و (۲۹۱ /۲) «لیلجلا بهاوم»و

 :(۹۵) «يرودقلا»و (۳۹۳) «يواحطلا رصتخم» :رظنا .ريزعتلا هیفو «هيف دح ال :ةیفنحلا بهذمو

 :(۳۸۷) «عئانصلا عئادباو ۰6٩۰ /4) «رایتخالادو ۷۷-6۷۸ /۹) «طوسيملا )و ۱۹۱ /۳) «بابللا»و

 .(585) «لئاسملا سوژراو

 وأ نیر «نینصحم ريغوأ اناك نیصحم هب لوعفملاو لعافلا ؛لتقی يطاوللا ّنأ حجارلاو

 نود امب بقوع غلاب ٌريغ امهدحأ ناك ناف نيب ناك اذإ ارح رخآلاو ًاکولمم امهدحا ناك وأ «نّيكولمم
 :دازو ۳۳ /۲۸) «ىواتفلا عومجما يف ةيميت نبا هلاق .مجرلاب امهلتقو «لتقلا

 ريغ وأ نينصحم اناك ءاوس ؛لفسألاو ىلعألا ؛نانثالا لتقي نأ :ةباحصلا هيلع يذلا حيحصلا وهود

 .روثأملا نم فنصملا هركذ امب لدتساو (نینصحم

 ّنأو ءيطوللا لتق ىلع نوقفتم -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نأ :ءاملعلا نم نيققحملا ضعب ررقو

 هلن ةّيفيك يف وه امن مهنيب فالخلا

 -مسهنع هللا يضر- ةباحملا ّنأ اونظو «قافتالا لحم ىلإ فالخلا لحم لقتف «سانلا ضعب طلغف

 .كلذ فالخب رمألاو هلتق يف اوفلتخا دق

 :(۳۹۳ ص) ؟نیبحملا ةضور# يف -ىلاعت هللا همحر- ميقلا نبا لوقي كلذ نایب يفو

 ضعب نظف ؛هلتق ةّيفيك يف اوفلتخا امنإو :يطوللا لتق ىلع نوقفتم -مهنع هللا يضر- ةباحصلا»

 .«اقلطم هلتق وأ ينازلاب هقاحلإ يف الإ ؛هيف مهنيب عازن الو «هلتق يف نوعزانتم مهنأ سانلا

 :(6۰ /0) «داعملا داز» يف -اضيأ- لاقو

 ةيفيك يف اوفلتخا امنإو هلتق ىلع -مهنع هللا يضر- ةباحصلا تعمجأ :انخيشو راصقلا نبا لاق»

 2 .اهلتق



 5ك یی تو و سو بسم ۸

 .مرجم يطول وهف هکولممب لعف نم ىلع ةمألا

 دع داع دع

 ةرشع ةنماثلا ةريبكلا

 "”تانصحملا فذق

 او اینا تالؤاعلا تاصخُملا نوي نينا نإ :-ىلاعت- هللا لاق
 ."”ةيِظَع باذع مهر ةريخآلاو اینا يف

 هانههخراب اواي ْمَل مث تاتصخملا نمی ْنيِذْلاَوظ :"![-ىلاعت-] لاقو

 :(۲8۹ ص) ؛ءاودلاو ءادلا» يف -اضيأ- لاقو =

 يف مهلاوقأ تفلتخا امنإو ,نالجر مهنم هيف فلتخي مل هلق ىلع فو هللا لوسر باحصأ قبطأ»
 هللا يضر ةباحصلا نيب عازن ةلاسم اهاكحف «هلتق يف مهنم فالتخا كلذ نأ سانلا ضعب نظف ؛هلتق ةفص

 .«عازن ةلأسم ال ءعامجإ ةلأسم مهنيب يهو تمهنع

 ةراجحلاب ًامجر وأ ءفيسلاب لتقلا نم مامإلا يأر ىلإ دئاع اذه ّنأ رهظي يذلا ناف لتقلا ةفص امأو

 .ملعأ هللاو ءرجزلاو عدرلا ةحلصم بسح «كلذ وحنو

 :(174 /۷) «راطوألا لينا يف لاق هنإف ؛يناكوشلا هللا محرو

 ةربسع اهب ريصي ةبوقع بقاعي نأب «ةميمذلا ةليذرلا هذه براقمو ؛ةميرجلا هذه بكترم قحأ امو»
 نم اهب مهقبس ام موق ةشحاف ىتأ نمب قيقحف «نیدرمتملا ةقسفلا ةرهش رسكي ًايذعت بذعيو «نیربتعملل
 هللا فسخ دقو «مهتبوقعل ًاهباشم ةعانشلاو ةدشلا يف نوكي امب ةبوقعلا نم ىلصي ْنأ ؛نیملاعلا نم دحأ
 .؟مهبيثو مهركب باذعلا كلذب لصأتساو مهب -ىلاعت-

 «نابیلا ءاوضأ» «هحیحصا - ۰۲۳ /۲) «بيهرتلاو بيغرتلا» ۲۹۹ /) «قیقحتلا حیقنت» :رظناو

 ةيسجلا تاقالعلا» نم ذوخأم قبس امو- ديز وبآ ركب خیشلل (۱۸۹ ۰۱۷۳) «تاريزعتلاو دودحلا» 4۳ /۳)

 .(۱44۹/۳) ؛ةیمیت نبأ مالسالا خيش دنع ةيهقفلا تارايتخالل عماجلا» ۱-۱۷۲ /۱) «ةیعرشلا ريغ

 .«اقافتا ةرييک فذقلا» :(مالسلا . طل ٠۳ /5) «قورفلا» يف ف يفارقلا لاق )١(

 57" :روللا (۲)

 .0) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۳)



 8 امنا
 .ناتيآلا "4ةَدْلَج َنيِناَمَ ْمُهوُدِلِجاَف

 7 2 رج تر تانصحملا فذق اهن نو ۲۳۵.۰ .تاش هملا يلا 1 دتجا» لكي لاقو -6
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 .تانموملا تالفاغلا

 .۳[۵مهدیو هناسل نم نوملسملا ت ءلسملا# ل لاقو] 5

 مهرخانم ىلع َسانلا بكي لهو !كّمأ كتلكت» :"[ذاعمل] لک لاقو -۷
 .)«...مهتنسلآ ٌدئاصح الإ ةمايقلا موي

 .4 :رونلا (۱)

 -01) مقرب هجیرخت ىضم (۲)

 ۵۳ /۱) (هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا باب) ناميإلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 (مالسالا لضافت نایب باب) ناميإلا باتک يف ملسم هجرخأو ؛ورمع نب هللادبع ثيدح نم 2٠١ مقر
 .-امهنع هللا يضر- هللادبع نب رباج ثيدح نم 4١( مقر 50 /1)

 .(1) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (4)

 .0) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (0)

 (11794) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلاو ۰۵9 ص) ؛دابعلا لاعفأ قلخ» يف يراخبلا هجرخآ (1)

 ام باب) ناميإلا باوبأ يف يذمرتلاو -(۳۹۹/۸) «فارشألا ةفحت» يف امك- (4۱8) ريسفتلا باتك يف

 مقر ۱۳۱6-۱۳۱۵ /۷) تسلا يف هجام نباو ۲ مقر ۱۱/۵-۱۲) (ةالصلا ةمرح يف هاچ

 دمحأو «فنصملا» يف امهالک (۲۰۳۰۳ مقر ۱۹6 /۱۱) قازرلادبعو (19 )٩/ ةبيش يبأ نباو ۳

 - ۱۱۲) دیمح نب دبعو («دوبعملا ةحنم» عم - 6-۱۵ /۲) يسلايطلاو (۲۳۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ /۰)

 دانهو (۷ مقر) مصاع يبأ نباو «؟مهدیناسم) يف («راتسألا فشك» - ۲۷ مقر ۲۳ /۱) رازبلاو («بختنملا»
 يف يناربطلاو «ادهزلا» يف امهالک (۱۰۹۲و ۱۰۹۱و ۱۰۹۰ مقر ۵۳۱و ۵۳۰-۵۳۱و ۵۳۰-79

 يف مکاحلاو «ناسحالا» عم - ۲۰۵ /۱) «حیحصلا» يف نابح نباو ( ۲ مقر/۲۰) «رییکلا مجعملا»

 (۱۱) «ةتسلا حرش» يف يوغبلاو 1 مقر) «تمصلا» يف ايندلا ييآ نباو 6۱۲-6۱۳ /۲) «كردتسملا#

 نع قرط نم (۳۳۵۰) «بعشلااو (۳۹۹و ۳۹۸ مقر) «بادآلا» يف يقهيبلاو 6۱۰ /۳) «ليزنتلا ملاعم»و

 .عاطقنا اهضعب يفو هذاعم

 ةجرخم دهاوش هل ناف ناسللا ظفح يف هنم ردقلا اذه اميس الو ؛هقرط عومجمب حيحص ثيدحلاو

 -ةلسلساو ۵ ص) «مکحلاو مولعلا عماج» :رظناو DED /۱۰) «دئاوزلا عمجملا يف



 سرا ها ۳۹۰

 دف اوبك ام ریغب تالار َنيِنمْؤُمْلا َنوُدؤُي نیل :-یلاعت- هللا لاقو
 5 هم امن ناب اوُلمَتحا

 ْنأ الإ ؛ةمايقلا موي ٌدحلا هيلع ميقأ انزلاب هكولمم فذق نّم» لک لاقو -4۸
 .هيلع قفتم "”«لاق امك نوكي

 نم اهتءارب لوزن دعب -اهنع هللا يضر- ةشئاع نينمؤملا ّمأ فق نم اّمأ

 "لتقف نآرقلل بذكم رفاك وهف ءامسلا

 «ةینابرلا تاحوتفلا» يف امك ؛ثيدحلا اذه يواخسلا نشحو ۱۱۳۲ مقر) ؛ةحيحصلا ثيداحألا

(oA 

 .0۸ :بازحألا (۱)

 يف ملسمو «(1۸0۸ مقر ۱۸۵ /۱۲) (ديبعلا فذق باب) دودحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 ةريره يبأ ثيدح نم ١١١١( مقر ۱۲۸۲ /۳) (انزلاب هكولمم فذق نم ىلع ظيلغتلا باب) ناميإلا باتك

 .-هنع هللا يضر-

 :(۲۹ ص) اداقتعالا ةعملا يف يسدقملا ةمادق نبا لاق (۳)

 وس لك نم تآربملا تارهطملا نينمؤملا تاهمأ 4 هللا لوسر جاوزأ نع يضرتلا ةنسلا نموا

 يف ةي يبنلا جوز «هباتك يف هللا اهأرب يتلا ءقيدصلا تنب ةقيدصلا ةشئاعو «دليوخ تنب ةجيدخ نهلضفأ

 ها «میظعلا هللاب رفك دقف هنم هللا اهرب امب اهفذق نمف قرحالاو ايندلا

 لمتشا يتلا دئاوفلا هدادعت ددص يف (۱۱۷-۱۱۸ /۱۷) «ملسم حيحص حرش» يف يوونلا لاق

 :كفالا ثيدح اهيلع

 نآرقلا صدب ةيعطق ةءارب یهو «كفإلا نم -اهنع هللا ىضر- ةشئاع ةءارب :نوعبرألاو ةيداحلا»

 مل :هریغو سابع نبا لاق ,نيملسملا عامجا ادترم ًرفاك راص -هللاب ذايعلاو- ناسنإ اهيف ككشت ولف ءزيزعلا
 ها «مهل -ىلاعت- هللا نم ماركإ اذهو «-نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص- ءايبنألا نم يبن ةأرما نزت

 يضر- ةشئاع فذاق رفك ىلع ةمألا قافتا (۱۰۷/۱) ؛داعملا داز» يف ميقلا نبا ةمالعلا ىكح دقو

 :لاق ثيح -اهنع هللا

 .«اهفذاق رفك ىلع ةمالا تقفتاو»

 -تتانّصْخُملا نو مری نيذلا نإ :-ىلاعت- هلوق دنع (۷۱/۵) «هریسفت» يف ريثك نبا ظفاحلا لاقو



 ةرشع ةعساتلا ةريبكلا

 "ةاكّرلاو لاّملا تيب نمو ةمينغلا نم لولغلا

 موی لابی لی نتو لب نأ يت ناك امو :-یلاعت- هللا لاق
 ۱ ۳۹تن

 :لاق [۲۳ :رونلا] ميظع باذع ْمُهَلو ةربخآلاو اينذلا يف | ونيل تانِمؤُملا تالقاغلا-

 يذلا اذه دعب هب اهامر امب اهامرو ءاذه دعب اهبس نم نأ ىلع ةبطاق -هللا مهمحر- ءاملعلا عمجا»
 .ها «نآرقلل دناعم هنأل ؛رفاك هنإف ةيآلا هذه يف ركذ

 .«اهتءاربب ميركلا نآرقلا حيرصتل رفك دقف اهفذق نم :(40 ص) «ةباجالا» يف يشكرزلا لاقو

 يضر- ةشئاع ةءارب يف تلزن يتلا رونلا ةروس تايآ دنع (۱۹۰ ص) «ليلكإلا» يف يطويسلا لاقو
 :لاق «تايآلا «ْمُكَنم ةببصُع كإلاب اوءاج يذلا نإ :-ىلاعت- هلوق نم -اهنع هللا

 .نآرقلا صنل هبيذكتل لتقي اهفذاق نأ ىلع ءاهقفلا هب لدتساف «هب تفذق اميف ةشئاع ةءارب يف تلزن»

 امك «میظع ناتهب اذه كناحبس :لاقف همرکذ دنع هسفن حبس هللا نآل ؛رفك ةشئاع فذق :ءاملعلا لاق

 .ها «دلولاو ةجوزلا نم نوكرشملا هب هفصو ام ركذ دنع هسفن حبس

 بس نم نأ ىلع ةعمجم ةمألا نأ ؛حضاو نایب اهيف اهلك ةمئألا ءالؤه نع ةمدقتملا لاوقألا هذه

 اميف هللا بذک ثيح ؛رفاك هنإف كفإلا لهأ هب اهامر امب اهفذقو -اهنع هللا يضر- ةشئاع نينمؤملا مأ
 لاق اسك ؛مالسإلا ةلم نع ًادترم لتقي نأ هتبوقع نأو «-اهنع هللا يضر- اهتراهطو اهتءارب نم هب ربخآ
 .-ىلاعت هللا همحر- فنصملا

 طارصلا ءاضتتا» :(۳۰۹/۲) ؛ءافشلا؛(۲۷۲ /۲) ؛ةلبانحلا تاقبط» :ةلأسملا يف -ًامازل- رظناو
 6۲۵4) «ةقرحملا قعاوصلا» ۱۲۸-0۱۲۷۰ /۷) يئاكلالل «ةنسلا»و ۱۰۵۰-۱۰64 /۲) «میقتسملا

 .(اهل يميدقت - 1) «ةلاسرلا ةلالس» ۷۶-۸۷۵ /۲) *مارکلا ةباحصلا يف ةعامجلاو ةتسلا لهآ ةديقع»

 .(لتقي» :0) ةخسن يفو

 «حئابقلا مظعأ نمو ءرئابكلا ىدحإ لولخلاف» :0أ/50١ق) اداجنإلا» يف فصانملا نبا لاق )١(

 .«ةاكزلاو لاملا تيبو ةمينغلا يف لولغلا» :(ب) يفو .(۱۵۰ مقر) ىلع قيلعتلا :رظناو

 نم ةريبك (لولغلا) :ءاملعلا لاق» :(708/4) «هريسفت» يف يبطرقلا لاقو ۱ :نارمع لآ (۲)

 .(۲6۷ ص) «نيلفاغلا هيبنت» :رظناو .كلذ ىلع ىرخأ ةلدأ رکذ مث ٠...ةيآلا لیلدب ؛(رئابكلا)



 ب ایه ۳۲

 لاقي دزألا نسم "الجر يلو يبلا لمعتسا :يدعاسسلا دیمخ وبأ لاق -9
 يبنلا ماقف « يل يدمآ اذهو يكل اذه :لاق مِدَق اًملف ةقدَصلا ىلع لا نبا :هل

 َلجرلا لمعتسا يئإف :دعب امأ» :لاق مث :هيلع یاو هللا ةمحف «ربنملا ىلع ل

 هيئات ىتح هاو هيبأ تيب يف سلج الفأ !يل يدهأ اذهو مكل اذه :لوقيف « مكنم

 هلمحی هللا يقل الإ ىح ريغب ًائيش مکنم ٌّدحأ ذخأي ال هللاو ءاقداص ناك ْنِإ هتیده

 اهن قبول باغ هل ًربعب لسحی "لا نقل مکم اجر فرعالف همين موب
 .«تغلب له مهللا» :لاقف هيدي مفر مث ؛ هرم ةاش وآ ارح

 ىلإ 29 هللا لوسر عم انجرخ :-هنع هللا يضر- ٍةريره وبأ لاقو ۶
 يداولا ىلإ انقلطنا مث «َباَلاو ٌماَّطلاو عاتملا انمنغ أقرَو الو ًابهذ معَ ملف هریخ

 هللا لوسر دبع ماق انلزن املف «ماذج نم لجر هل هبهو «هل ذبع لب هللا لوسر عمو
 !هللا لوسر اي ةداهشلا هل ًائينه :انلقف «هفتح هيف ناكف مهسب يمرف ءهّلحر لدي ةا

 مئانخلا نم اهذخأ ران هيلع بهتلتل ةلمشلا ّنِإ !هديب دمحم سفن يذلاو ءالك» :لاقف

 مساقملا اهبصت مل هربيخ موي

 وأ ارش :لاقف «نيكاريش وأ لار شب لر ءاجف " سانلا عزفف :"[لاق]

 .أطخ اذهو «عفرلاب خسانلا اهطبضو ."لجر# :() يف ()

 .اهقح ريخبلا :(ب) يف (0)

 .0) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 61۹۷۹ مقر ۳۹۸ /۱۲) (هل ىدهيل لماعلا لايتحا باب) ليحلا باتك يف يراخبلا هجرخآ (4)

 .(۱۸۳۲ مقر ۱۸۱۳ /۲) (لامعلا اياده ميرحت باب) ةرامإلا باتك يف ملسمو

 .ةاشلا توص :راعیلاو .ةرقبلا توص :راوُجلاو

 اهبصت مل «ربيخلا موي «مئانغلا نم اهذخأ يتلا ةلمشلا نإ :اذكه ةرابعلا تءاج (ب) يف (۵)

 .٠...بهتلتل مساقملا

 .(ب) نم تطقس ()

 .موقلا :(ب) يف (۷)



 ۳۳ راهی

 .هیلع قفتم "ران نم ناکاریش

 ملسمو 4۲۳ مقر 4۸۷-۸۸ /۷) (ربيخ ةوزغ باب) يزاغملا باتک يف يراخبلا هجرخآ (۱)
 .(۱۱۵ مقر ۱۰۸/۱) (نونمؤملا الإ ةنجلا لخدی ال هنأو لولغلا میرحت ظلغ باب) نامیالا باتک يف

 .اههجو ىلع يتلا لعنلا رويس نم ريس :كارشلاو .هب حشتي رازإ :ةلمشلاو

 :(۱8۵ق) !داجنالا» يف فصانملا نبا لاق

 هل ئيش ريغ وأ ناك ًاريسأ «نيملسملا نم ةّيرّسلا وأ ركسعلا لهأ نم ذخأ نم نإ :ملعلا لهأ لاق»
 هنإف ؛مئانغلا يف هب ملو هكلمب درفناف ءرافكلا ادع امم رثك وأ لق «برحلا لهأ هكلمي ناك امم لاپ وأ نعل
 هتیربلا بشخو ديّصلاو ىصحلاك ؛كلذ لبق برحلا لهأ هكلمتي مل اميفو ؛ماعطلا يف اوفلتخا امنإو «لغ دق
 ةقرخلاو طيخلاك ؛لاب الو هل نمث ال امم ريسيلا ءيشلا يف اوفلتخا كلذكو «هيف لوقلا مدقت امم كلذ وحنو
 ريغ نم هقجاحلاو هبلإ ةرورضلا دنع برحلا راد يف كلانه ام ضعبب عاتمتسالا يفو كلذ وحنو ءاهب عقري

 .مهضعب كلذ يف صخرأف .هكلمتي نأ

 ؟حالسلاب عتمتسيو بولا نسل :هل حالس ال نم وأ «نايرع لجر نع يرصبلا نسحلا لتس
 .معن :لاق

 بمامالا نذإ ريغيو ءودسعلا ضرأ يف هيلإ اوجاتحا اذإ حالسلاب اونيعتسي نأ ساب ال :نايفس لاقو
 حالس نم هيلع يلوتسا ام ىلإ جیتحاو هبرحلا َةَعَمْعَم يف ةرورضلا تناك اذإ ءءاملعلا روهمج لوق وهو
 هرذنملا نبا هرکذ .مهريغو لبنح نب دمحاو ةفينح يبأو يعفاشلاو كلام نع كلذ يور هزتاج رهف ودعلا

 ةلتاقم ةرورضل :ينعي ؛حالسلا يف باوجلاك «برحلا لاح يف هيلع لتاقي سرفلا يف باوجلاو :لاق

 هب عفتألا مانتغا وأ ءًرثكت الإ هجولا اذه ريغ ىلع كلذ نم ءيش لامعتسا امأف .برحلا ماحتلا يف ودعلا
 .«كلذ حابي الف

 يف هتجرخو] ««طیخملاو طئاخلا اودأ و هلوق اهنم ؛صوصنلا نم ةلمج دروأ نأ دعب لاق مث

 رمأ ةربإلاو طيخلا وهو طیخملاو طئاخلا يف صن اذهف» :لاق [فصانملا نبال «داجنالا ىلع يقيلعت

 لثم يف ٌدحأ اذه عم حماستي نأ يغبني الف رانا هيلع دّعوَتُملا لولغلا مکح هل لعجو «هتاداب لا لوسر

 ركذ نم ثيدحلا يف عقو ام مهلمخ ؛كلذ نم فخ اميف صيخرتلا ىلع هانركذ نم لمح امنإو ؛كلذ
 نكل .هقوف ام دوصقملا امنإو «ریذحتلا يف ةغلابملاو «لثملا بّوض وه هب دارملا نأ ىلع طيخملاو طئاخلا

 ...٠ هلوق هلطي دف ؛ليلد ريغب رهاظلا نع ًاجورخو «ىوغعَد هنوك عم ليوأتلا اذه

 :لاقو ءاذه انثيدح دروأو

 .ثّدَحُملا نم كش وه «ناکاربث وأ كارش» :ثيدحلا يف هلوق»

 -كلذ ىسلإ دجو نإ مساقملا بحاص ىلإ لغ ام دري نأ هيلع بجي لاغلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأو



 ب اجا 1٤

 نأ :هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح نم دواد وبأ جرخأو -۱

 ."'هوبرضو لاغلا غاتم اوقّرح رمعو ركب ابأو يب هللا لوسر

 .هل ةبوت وهف ؛كلذ لعف اذإ هنأو ؛ًاليبس-

 مامإلا ىلإ عفرُي هنأ ىلإ ملعلا لهآ رثكأ بهذف «مهيلإ لصوي ملو رکسعلا لهأ قرتفا اذإ اوفلتخاو

 يروشلاو يعازوألاو كلام لاق هبو «هلك هب قّدصت «هسفن ىلع ٌمامإلا فاخ ناف «يقابلاب فرصتيو ءهّسْمخ

 ىلإ يعفاشلا بهذو «نايقس يبآ نب ةيواعمو دوعسم نباو سابع نبا نع هانعم يورو «مهريغو ثيللاو

 ناو هب قدصتي نأ هيلع سيلف ؛هل الام ناك نإ ؛اهجو هب قدصتي :لاق نم لوقل فرعأ ال :لاقو كلذ راكنإ

 .«هريغ لامب ةقدصلا هل سيلف «هريغل ًالام ناك

 قيرط نم (۲۷۱۵ مقر ۱۹-۷۰ /۳) (لاغلا ةبوقع باب) داهجلا باتك يف دواد وبأ هجرخآ (۱)

 يتقهيبلاو :(۱۳۰/۲) «كردتسملا» يف مكاحلاو :(۱۱۸۲) !ىقتنملا» يف دوراجلا نب او :بویآ نب ىسوم

 دمحم نب ريهز نع «ملسم نب ديلولا نع امهالك ؛رحب نب يلع قيرط نم 1١7( /4) «یربکلا ننسلا» يق

 .هلج نع ؛فيبأ نع :بیعش نب ورمع نع

 .!همهسل هوعنموا :رحب نب يلع دازو

 هنإف ماشلا لهأ هنع هاور ام نكلو «قودص دمحم نب ريهزو «سلدم وهو «عامسلاب ديلولا حرصو
 «بيذهتلا» :رظنا .يزارلا متاح وباو دمحاو يراخبلا لاق اذك .حيحص هئإف ةرصبلا لهآ هنع هاور امو «ريكانم

 يكس /۲)

 نب ريهز نع «ديلولا انثدح :الاق ةدجن نب باهولادبعو ةبتع نب ديلولا هب انثدحو :دواد وبأ لاقو

 .(همهس عنما :يطوحلا ةدجن نب باهولادبع ركذي ملو فلوق بيعش نب ورمع نع دمحم

 ورمع نع «ريهز نب ديلولا نع هايور -ناتقث امهو- رحب نب يلعو بويأ نب ىسوم نأ لصاحلاف
 .اعوفرم هلج نع ؛هيبأ نع «بيعش نبا

 .ًافوقوم -ناتقث امهو- ةدجن نب باهولادبعو ةبتع نب ديلولا هاورو

 ثيداحأ ماشلا لهآ هنع ىور -هتقت ىلع- هناق ؛دمحم نب ريهز نم بارطضالا اذه نأ نظأو

 .يقشمد ملسم نب ديلولاو هظفح نم اهب ثدح ثيح ؟هببسب تناك اهنأ رهاظلاو «ةركنم

 .امهنم مهو اذهر .يبهذلا هقفاوو «(هاجرخي ملو حيحص بیرغا :مكاحلا لاقو

 .«ًالسرم هنع ليق دقو ملسم نب ديلولا نع دحاو ريغ هاور انکع» :يقهيبلا لاقو

 .«يكملاب سيلو «لوهجم اذه ًاريهز نأ لاقيو» :لاقو هتلسرملا دواد يبأ قيرط نم يقهيبلا هاور مث
 = .ةلسرملا ةياورلا (۱۸۷ /5) «يرابلا حتق» يف رجح نبا ظفاحلا حجرو ءرظن هيفو



 ۳۰ ا س

 :هل لاقي لر هللا لوسر "لقت ىلع ناك : )ورمع نب هللاذبع لاقو -۲
 ةءابع اودجوف «هيلإ نورظنی اوبهذف رانا يف وه» 5 يبلا لاقف «تامف "٠ ةركرك

 اهل دق 0

 ."ملطلا باب يف اهضعب ينأيو ؛ةريثك ثيداحأ بابلا يفو

 :ماسقأ ةثالث ىلع ملظلاو

 .لطابلاب لاملا لكأ :اهدحأ

 .حارجلاو رسكلاو برضلاو لتقلاب دابعلا ملظ :اهیناثو

 نم لیلقلا باب) داهجلا باتك يف لاقف :-یلامت هللا همحر- يراخبلا هفعض ىلإ راشأ ثيدحلاو ت

 اذهو هعاتم قرح هنأ ب يبنلا نع ورمع نب هللادبع ركذي ملو» :(«حتفلا» عم - ۷ /57) (لولغلا
 قيرحت هيف سيل ذإ ءاذه دعب فنصملا هدرويس ام ركذو ءورمع نب هللادبع نع هدانسإب ىور مث حصا
 .هعاتم

 :وهو «هب حرفي ال دهاش ثيدحللو

 وبأ «ةدئاز نب دمحم نب حلاص هتلعو «فقولا حجرو ءافوقومو ًاعوفرم (۲۷۱۳) دواد وبأ هجرخأ ام
 «رمع نبا نع ملاس نع يوري «ثيدحلا ركنم «برح نب ناميلس هكرت :لاقو «يراخبلا همجرت ؛يثبللا دقاو
 .قرحی ملو :لولغلا يف الب يبنلا نع ءرمع نع «سابع نبا لاقو .«هعاتم اوقرحاف لغ نما :هعفر رمع نع
 .(۲۹۱/6) ؟ريبكلا خيراتلا» :رظنا

 قارحإ يف ثيدحلا اذهب نوجتحي» :هلوق يراخبلا نع (۱۸۷ /5) «حتفلا» يف رجح نبا لقنو
 .«هيلع دمتعي ال هيوارو «لصأ هل سيل «لطاب وهو «لاغلا لحر

 .هفئضو (۱۰۲/۹) يقهيبلا هجرخآو

 .(رمع) :(ب) يف ()

 .نوصم سیقن ءيش لکو همشحو رفاسملا عاتم وه ()

 يواخسلل «يلاوملاو مدخلا نم ی يبنلل بستنا نميف يلاوتملا رخفلا» :يف هتمجرت رظنا (۲)

 .هیلع انقیلعتو (۱۰۱ مقر)

 Vt) مقر 5//1817) (لولغلا نم ليلقلا باب) داهجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (6)

 OY ۰۱۱۱) ماقرألا :رظنا (۵)



 س هنا ۳۱۹

 .فذقلاو بلاو نعللاو متشلاب دابعلا ملظ :اهشلثو

 مكلاومأو مكءامد ّنِإ) :لاقف «ىنمب سانا ی يبنلا بطخ دقو -۳

 "ذه مکیلب يف ءاذه مكرهش يف ءاذه مكيوي ةمرحك مارح مكيلع مكضارعأو

 .هيلع قفتم

 0 ا تب .؟«لولغ نم ٌةقدص الو روهط ريغب ٌءالص هللا لبقي ال» :لكي لاقو -4

 یسبلا عنتماف «ربيخ ةوزغ يف لغ ًالجر ّنِإ :ينهجلا دلاخ نب ُديز لاقو -۵
 اندجوف «هعاتم انشتفف ««هللا ليبس يف لغ مكبحاص نا :لاقو «هیلع ةالصلا نم لكي

 .يئاسنلاو دواد وبأ هجرخ 0005 وات ام اروح

 يف ملسمو ۱۷۳۹ مقر ۵۷۳ /۳) (ینم مايأ ةبطخلا باب) جحلا باتک يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 .-هنع هللا يضر- ةركب يبأ ثیدح نم (۱3۷۹ مقر ۱۳۰۵-۱۳۰۲ /۳) (ءامدلا میرحت باب) ةماسقلا باتک

 نم (۲۲6 مقر ۲۰۹/۱) (ةالصلل ةراهطلا بوجو باب) ةراهطلا باتک يف ملسم هجرخآ (۲)

 نب مساقلا ديبع يبأل «روسهطلا» ىلع يقيلعت يف لیصفتب هتجرخو :-امهنع هللا يضر- رمع نبا ثيدح

 ص) «ةرثاتتملا یلاللا طقلا يف يديبرلا هدروأو :(44۹/۳) «دعاوقلا ریرقت» یلعو ۵0 ۵8 مقر) مالس

 سفت رشع ةعبرآ نبع (۳۷ ص) «رثاتتعلا مظن» يف يناتكلا هدروأو ؛ةباحصلا نم سفنأ ةرشع نع ۷
 .(۱۹۵ مقر) ىلع قیلعتلا رظناو «رومأم ريغ اهرظناف

 باتک يف دواد وبأو (18/4) (لغ نم ىلع ةالصلا باب) زتانجلا باتک يف يئاسنلا هجرتخآ (۳)

 ٩0۰ /۲) (لولغلا باب) داهجلا باتک يف هجام نباو (۲۷۱۰ مقر 1۸ /۲) (لولغلا میظعت يف باب) داهجلا

 داهجلا باتك يف «اطوملا» يف كلامو «مهننس» يف (۱۰۱/۹) يقهيلاو (۱۳۷) يعفاشلاو (۲۸۵۸ مقر

 - ۲۷۲) دیمح نب دبعو (۱۹۲ /۵و ۱۱6 /5) دمحأو ۲۳ مقر ٤0۸ /۲) (لولغلا يف ءاج ام باب)

 )٩0۰۲( قازرلادبعو )٤۹۱/۱۲-٤۹۲( ةبيش يبأ نباو ««مهدیناسم» يف (۸۱۵) يديمحلاو («بختنملا»

 نباو )٩۲6( «هتطوم» يف يرهزلا بعصم وبآو ۵۱۷۶-0۱۸۱) «ریبکلا» يف يناربطلاو «اامهیفنصم» يف

 «كردتسملا» يف مکاحلاو ۷۹ ۰۷۸) «لكشملا يف يواحطلاو (۱۰۸۱) «ىقتنملا» يف دوراجلا

 يف يفسنلاو 48۱ /۱) «لیزنشلا ملاعماو (۲۷۲۹) ؟ةنسلا حرشا يف يوغبلاو ۱۲۰۷/۲۳۹۸ /۱)

 نب دمحم قيرط نم (۲۹۲ /۸) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو 680 4 مقر /۲۳۵) هدنقرمس ءاملع رکذ يق دنقلا»

 اذهو «(ةرمع ابأ) طقسأ مهشعیو «قرطلا حصأ هذه «هعفر دلاخ نب ديز نع «ةرمع يبأ نع «نابح نب ىبحي

 -يف رجح نباو ۲۲۹۲) بقع يذمرتلاو «(775/1) هنبال «للعلا» يف امك ؛يزارلا متاح وبأ هدافآ .مهو



 ۷ زراعی
 ىلع الإ ٍدحأ ىلع ةالصلا كرت كي يبنلا نأ ملعن ام :دمحآ مامالا لاقو

 "سفن لتاقو «"”لاغلا

 .(6۸۷۷ مقر ۱۲-۱۳ /5) «ةرکتبملا دئاوفلاب ةرهملا فاحتإ» :رظناو .(4۱۳/۲) ادنسملا فارطأ»-

 باوصلا ىلع عقوو ءأطخ وهو ««ةرمع يبأ نبا» :«هجام نبا نتس» عوبطم يف عقوو- (ةرمع وبأ)و

 لاقو «نابح نبا هقثو «يراصنألا نابح نب ىيحي نب دمحم ريغ هنع وري مل -(1 45 /۳) «ةفحتلا» يف
 لمتحي دانسإلاف .لوبقم :«بيرقتلا» يف رجح نبا لاقو يبهذلا هرقأو .قدصلاب فورعم لجر :مكاحلا

 «(۱۵۰) مقرب ىضم ةريره يبأ نعو (۱۱6) ملسم دنع ءرمع نع دهاش هل «حيحص ثيدحلاو ؛نيسحتلا

 .هيلع ةالصلا كرت امهيف دجوي الو

 ۰۱۹۳ /۱) «راکذتسالا» :رظنا .اطخ وهو ء«ربيخ) :لدب !«نينح مری :رداصملا ضعب يف عقوو

 (۲۰۰/۳) يجابلل ؟ىقتنملا»و

 .قباسلا ثيدحلا :هليلد )١(

 (917/8 مقر) (هسفن لتاقلا ىلع ة ةالصلا كرت باب) زتانجلا باتك يف ؟هحیحص» يف ملسم جرخأ 49

 .هيلع ّلَصِي ملف «صقاشمب هسفن لق دق لجرب و ينلا يأ : لاق «ةرُمّس ني رباج ىلإ هدنسب
 .(۱۵ ص) !دواد يبأ لئاسم» يف فنصملا اهدروأ يتلا دمحأ ةلوقمو

 (6//401) «طسوألا»و (۵۳۵ /۳) «قازرلادبع فنصم» يف امك- يرهزلاك نيعباتلا ضعب قحلأو
 .كلام نب زعام ىلع ةالصلا كرت لإ يبنلا نأ دروو ءانزلا يف ةموجرملا ىلع ةالصلا كرت -رذنملا نبال

 نم رفن ينثدح :لاق شعم يبأ نع «امهتنس» يف (۱۹ )٤/ يقهيبلاو (۳۱۸۲ مقر) دواد وبآ هجرخأ

 ةالصلا نع هني ملو كلام نب زعام ىلع لصی مل و هللا لوسر نأ :يملسألا ةزرب يبأ نع «ةرصبلا لهأ
 .(هيلع

 .(۳۲۰۱/1) «يرذنملا رصتخما :رظنا .ليهاجم هيف «فيعض هدانسإو

 مث ءاهبايث ا هيلع تكشف ةينهجلا ةأرملاب رم و يبنلا نأ (1747 مقر) ؛ملسم حيحص# يف تبثو

 دقلا : لاقف !؟اهيلع يلصت مش ءاهتمجر !هللا لوسر اي :رمع لاقق ءاهيلع یلص مث .تمجزف ءاهمجرب رمأ

 اهسفتب تداج نأ نم لضا نیش تدجو لهو .مهتعسول ةنيدملا لهأ نم نيعبس نيب تعيق ول ةبوت تبات
 .(!؟-یلاعتو كرابت- هلل

 ل يبنلا ىلإ ءاج لس نی ًالجر نأ" :رباج نع (1۸۲۰ مقر) «هحیحص» يف يراخبلا جرخأو
 هلن املف «یلصملاب مجزف هب رمأفلا :هيفو «تارم عبرأ هسفن ىلع دهش ىتح هنع ضرعأو ءانزلاب فرتعاف

 -«نئسلا ءالعإ» :رظناو . «هيلع یلصو ًاريخ لو يبنلا هل لاقف ؛تام ىتح مجژف كرذأف رف ةراجحلا



 نورشعلا ةريبكلا

 لطابلاب سانلا لاومآ ذخأب " ملظلا

 ىلإ ابا اوُلْدَتَو ٍلِطاَبْلاب می مکلارمآ اوكا الو :-یلامت- هللا لاق

 .ةيآلا "'4...ماكُحْلا

 .(4۲۲ 4۲۱ مقر ةلأسم) باهولادبع يضاقلل «فارشإلا» ىلع يقيلعتو ۳۱۰ /۸)-

 :نيمهم نيرمأ ىلع هيبنتلا يقب

 كيكو هللا لوسر كرت امنإو هيلع ىَّلصُي هنإف «هتيد هب يضقي ام لاملا نم كرتي مل يذلا َنْيدَملا :لوألا

 يف ةلدألا بعوتساو (۱۱۰ ص) ازئانجلا ماکحا» يف ينابلألا انخيش هلاق .رمألا لوأ يف هيلع ةالصلا

 .كلذ

 هذه لثم يف عفو نم رجّرنيل ؛عورشملا رجلا نم عون فانصألا هذه ىلع ةالصلا كرت نأ :رخآلاو

 مهل وعديو فانص لا هذه ىلع ةالصلا كرت رهظُي نأ هب ىدتقُي نمو ملاعلا قح يف ٌنسحألاو «تاروذاقلا

 .نطابلاو رسلا يف

 :ينعي- مهدحأ ىلع ةالسملا نم عنتما نموا :(۵۲ ص) «ةیملعلا تارايتخالا» يف ةيميت نبا لاق

 ءرهاظلا يف عنتما ولو ءانسح ناك هلعف لثم نع هلاثمأل ًارجز -ءافو هل سيل يذلا نيدملاو «لاغلاو «لتاقلا
 .ملعأ هللاو "امهادح] هتيوفت نم ىلوأ ناك «نيتحلصملا نيب عمجيل ؛نطابلا يف هل اعدو

 كرت يف هب قَّحلَي هناف ؛لولغلا نم مظعأ بنذ يف عقو نم نأ :-يناعملا لامعإ ىلع ءانب- حجارلاو

 .ىلوألا ةلالدب ةالصلا

 يف ثعبنملا رجافلا» 1١8-3١9(: ص) «زئانجلا ماکحا» يف -هللا همحرس ينابلألا انخيش لاق

 مهوحنو :رمخلا نمدمو :ينازلاو -امهبوجوب هفارتعا عم- ةاكزلاو ةالصلا كرات :لثم مراحملاو يصاعملا

 ًاييدأتو ةبوقع ؛مهيلع ةالصلا اوُعَدَي نأ نيدلاو مسلعلا لهأل يغبني هنأ الإ هيلع ىلصُي هنإف ؛قاّسفلا نم
 اذإ ل هللا لوسر ناکا :لاق هةدانق يبأ ثيدح دروأو ««ثيداحأ كلذ يفو لكي يبنلا لعف امك :مهلانمال

 اهب مكنأشا :اهلهأل لاق كلذ ريغ ينثأ ناو ,اهیلع ىّلصف ماق ٌريخ اهيلع ينثأ ناف ءاهنع لاس ةزانجل يعد
 :لاقو 4۳۹4 /۱) مكاحلاو ۳۰۱ ۰۳۰۰ 3199 /۵) دمحأ هجرخأ «اهيلع لصی ملو

 .«الاق امك وهو «يبهذلا هقفاوو «!نيخيشلا طرش ىلع حيحصاا

 .!ملاظلا» :(ب) يف (0)

 ۰۱۸۸ :ةرقبلا (۲)



 زو و تح. سا
 يف نومو سالا َنوُمِْظَي نیا ىلع لیلا امن» :"”[-ىلاعت-] لاقو

 .۳میلآ باذع ْمُهَل كيلو حلا ریغب ضزالا

 ریست الو يلو نم مل ام نوار :-یلاعت- لاقو

 .؟©«ةمايقلا موي تاملظ ملّظلا» :هللي لاقو - ١65

 موي َنِيضَرأ عبس ىلإ ُهَقْرُط ضرألا نم ًاربيش ملظ ْنَما :لاقو] -۷
 ۳[! هقمايقلا

 ."”4ةّرذ لاقثم ملظي ال هللا نإ :-یلاعت- لاقو

 علا ملظ وهو ائي ارتي ال " ناويدو يدحلا يفو “اعلا لظ وهو اتش هنم هللا هل تب ال *”ناويدو «... :ثیدحلا یفو -۸

 .(ب) نم تطقس (۱)

 .4۲ :یروشلا (۲)

 .۸ :یروشلا (۳)

 ۲٤٤١(« مقر ۱۰۱ /۵) (ةمايقلا موي تاملظ ملظلا باب) ملاظملا باتک يف يراخبلا هجرخآ (6)

 هللا يضر- رمع نب هللادبع ثيدح نم (۲۵۷۹ مقر ۱۹۹7 /۲) (ملظلا میرحت باب) ربلا باتک يف ملسمو

 .-امهنع

 (۲۱۹۰ مقر ۲۹۲ /5) (نیضرآ عبس يف ءاج ام باب) قلخلا ءدب باتك يف يراخبلا هجرخأ (0)

 ةاقاسملا بانک يف ملسمو «(7407* مقر )١/ ٠١ (ضرألا نم ايش ملظ نم مثإ باب) ملاظملا باتكو

 يضر- ةشئاع ثيدح نم (۱۱۱۲ مقر 1771-1777 /۳) (اهريغو ضرألا بصغو ملظلا ميرحت باب)

 .-اهنع هللا

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (1)

 6۰ :ءاسلا (۷)

 .يدنسلا هلاق .ةنودملا بونذلا عاونأ :دارملاو ؛«... :ةئالث نيواودلا» :هلوآ ثيدح نم ءزج وه (۸)

 س(۵۲۹/۳) «قئادحلا» يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- (۳6۰ /) ؛دنسملا» يف دمحأ هجرخأ (9)

 نع (۲/۲) «ناهبصأ رابخآ ركذ» يف ميعن وبأو «نوراه نب ديزي نع (۵۷۵/6) «كردنسملا» يف مكاحلاو

 -١بعشلا» يف يقهببلاو «يكذوبتلا ةملس يبأ قيرط نم (1) «ةسلاجملا» يف يرونيدلاو «بابحلا نب ديز



 نع مهتسمخ ؛ثراولادبع نب دمصلادبع قيرط نم ۷٤۷٤( مقر)و برح نب نامیلس قيرط نم (ا/ 577)-
 دنع نيواودلا» :هلوأو «هتعفر ةشئاع نع «سوئباب نب ديزي نع «ینوَسلا نارمع وبأ انثدح ؛ىسوم نب ةقدص
 ءا... :ةثالث -لجو زع- هللا

 .«هاجرخي ملو دانسالا حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاق

 نبال رظناو .«ةلاهج هيف سونباب نباو «هوفعض ةقدص :تلق» :هلوقب «صيخلتلا» يف يبهذلا هبقعتو
 .(009 مقر) «ينطقرادلل يناقربلا تالاؤس» )۳١١/١١(« «بیذهتلا» :سونباب

 .نقلملا نبال (۱۱۱۷ مقر ۳۵۱۹/۷) «يبهذلا كاردتسا رصتخما يف وهو

 هفعض دقو ىسوم نب ةقدص هيفو دمحأ هاور» )۳٤۸/٠١(: «م.جملا» يف يمشهلا لاقو

 ضيف» :رظناو .«تاقث هلاجر ةيقبو ءاقولص ناكو ىسوم نب ةقدص انثدح :ميهاربإ نب ملسم لاقو نوهمجلا

 .(۵۵۲/۳) «ریدقلا

 .-اضيأ- (017 مقر ۱6۱۹/۳) ؟ةاكشملا» يف ينابلألا انخیش هفعضو

 .دهاوش هل دروأو دمحآ هب درف» :(بعشلا راد .ط - ۲۸۲ /؟) «ريسفتلا» يف ريثك نبا لاقو

 :هدهاوش نم :تلق

 .«...رفغُي ملظو للا هكرتي ال ملظف :ةثالث ملظلا» :هعفر سنأ ثيدح *

 يف میعن وبآ هقيرط نمو- («دوبعملا ةحنم» هبيترت - ۹۰-۱۱ /۲) «هدنسم» يف يسلايطلا هجرخأ

 .هنع ديزي نع «عيبرلا انثدح :-(:9 /5) «ةیلحلا»

 .(بيرقتلا يف امك فيعض هنإف ؛يشاقرلا وهو ديزي لجأ نم فيعض دانسإ اذهو

 ينابلآلا انخيش هلاق .ظفحلا ءيس «قودص .يرصبلا ركب وبأ ءيدعّسلا حيبّص نبا وه عيبرلاو

 ةديسلا تیدح نم ادهاش هل ناف ؛نسح يدنع ثيدحلا نكل» :لاقو 4۷ مقر) «ةحیحصلا» يف

 .«ةشئاع

 لاق رخآ قيرط نم (!هدشاوز» - ۳٤۳۹ مقر ۱۵۸/۶-۱۵۹) (هدنسما يف رازبلا جرخأو :تلق

 «هفرعأ مملو «يريشقلا كلام نب دمحأ هخيش نع رازبلا هاورلا :(۳6۸/۱۰) «عمجملا» يف يمشيهلا اهنع

 .«مهفعض ىلع اوقثو دق هلاجر ةيقبو
 يراخبلا هلاق .ثيدحلا رکنم «يفريصلا يرصبلا ذاعم وبأ :یلهابلا داقرلا یبآ نب ةدئاز هيف :تلق

 نموأ نه يرن الو كم ةعوفرم ثيداحلأ أ نع يريم دايز نع ثدحي# :متاح وبأ لاقو «يئاسنلاو

 .ادايز

 = .فيعض يرصبلا يريمنلا هللادبع نب دايزو ءاهنم اذهو :تلق



 «بيذهتلا»و :(677/) «ليدعتلاو حرجلادو 07/1"«١4)«نيحورجملا# :يف ةمجرت هلو =

(۲۷۸۲). 

 .هوحت رکذو «...رفغی بنذو كرتی ال بنذو فغی ال بنذ» :هعفر ناملس ثیدح *

 يف نابح نباو 1۱۳۳ مقر ۳۱۰ /5) «ریبکلا» يفو (4* /۱) «ریغصلا» يف يناربطلا هجرخآ
 هللاديبع نب نايفس نب ديزي قیرط نم (۳۳۳ /4) «دادغب خیرات» يف بیطخلاو ۱۰۳ /۳) «نیحورجملا

 .هنع :يدهتلا نامشع يبأ نع «يميتلا نامیلس نع حاور نبأ

 .فیعض وهو ةحاور نب هللاديبع نب نایفس نب ديزي هيفا :(۳4۸/۱۰) «عمجملا» يف يمثيهلا لاق

 .«تاقث هلاجر ةيقبو «نابح نبا هيف ملكت

 يف ينطقرادلا هلاق .يثراحلا هب درفت هديزي الإ يميتلا نامياس نع ثيدحلا اذه وري مل :تلق
 .(588/7) «ناسللا» يف امك ؛«دارفألا»

 نع (۱۰۱/۳-۱۰۲) «نیحورجملا» يف نابح نبا لاق ءدمحم نب هللاديبع عیبرلا وبأ وه يثراحلاو

 ةرثكل درفلا اذإ هب جاجتحالا زوجي ال «يثراحلا هنع ىور ةبولقم ةخسنب يميتلا ناميلس نع يوري :ديزي
 .«تاياورلا يف تاقثلا ةاورلا هتفلاخمو ءهتطخ

 .اهب ىزاجي بنذو «رفغی ال بنذو «رفغي بنذا :هعفر ةريره يبأ ثيدح #

 :لاقو .هب «ءاطع نع ءورمع نب ةحلط نع (۷۵۹۱ مقر ۲۹۰ /۸) ؛طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ
 .«ورمع نب ةحلط الإ ءاطع نع ثيدحلا اذه وري ملا

 ؛ورمع نب ةحلط هيو «طسوألا» يف يناربطلا هاور» :(44/10) ؛ممجملا يف يمشيهلا كاقو

 .«(كورتم وهف

 يبأو سنا اثیدح امأو ؛نیقیرطلا نيذه نم نسح وهو «ناملس ثيدح هل دهشي ةشئاع ثيدح :تلق

 .ملعأ هللاو ءادج نافيعضف ؛ةريره

 نما :هلثم ؛فنصملا دنع روكذملل دهشي ام اهيف دمحآ دنع ىرخأ ظافلأب ةريره يبأ نع دروو

 .نسح هدانسإو «... :هنم اهلحتسيلف «هتأيلف ضرع وأ لام يف ةملظم هدنع تناك

 .حيحص وهو «سلفملا ثيدح ىنعملا اذهل دهشيو

 2...رفغي بنذ :ةثالث بونذلا» :هلوق سابع نبا نع بابلا يفو
 .(۱۳۸ مقر) «ءاعدلا» يف يّبضلا هجرخأ

 بمک نب دمحم نع هوحنو الج فيعض هدانساف ؛كورتم وهو :يمزرعلا هللاديبع نب دمحم هيفو
 .(۲۸۹۳) مقرب «ةسلاجملا» ىلع يقيلعت يف هتجرخ «يظرقلا



 ملظلا ربكأ نمو ."”«ٌجلظ ينغلا ٌلطم» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو -۹

 .هيلع قح ىلع ةرجافلا نيميلا

 هنيميب ملسم ئرما ّقح عطا نما لک "'[هللا لوسر] لاقو - 1

 يضف ناک دارد :لاق ؟اریسی اعيش ناك ناو !هللا لوسر اي لالا كحول

 .ملسم او ۳«كلارآ نم

 ناك «هقوف امف ًاطيخُم انتکف لمع ىلع ُانلَمْعتسا نم :لَع لاقو - ~4

 .ملسم هاور '(ةمايقلا موي هب هب يتأي ًالولغ

 ءاجف لر ماقف «أران هيلع ٌلعِتَتَل اهلغ يتلا ةلمشلا نا: لاقو -۲

 “ران نم ٌكلاَريْش» :لاقف «میماقملا ُهْبِصْن مل هذخأ ناك لاريشب

 بل ريغ ًالبقُم ًابيستحُم ًارباص تلق نإ !هللا لوسر اي :لجر لاقو -۳

 .ملسم هاور کلا الإ ؛معن» :لاق ؟ياياطخ ىنع وکلا

 موي ٌرانلا مهلف ؛قح ريغب هللا لام يف نوصوختي ًالاجر نإ يي لاقو -4

 يفو (۲8۱۰ مقر ۱۱/۵) (ملظ ينغلا لطم باب) ضارقتسالا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 (ينغلا لطم ميرحت باب) ةاقاسملا يف ملسمو «(7117 مقر) (ةلاوحلا يف باب) تالاوحلا باتك

 . هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم (1654 مقر /۳)

 ۱۲۲/۱) (رانلاب ةرجاف نيميب ملسم قح عطتقا نم ديعو باب) ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ (۳)

 .-هنع هللا يضر- ةمامأ يبأ ثيدح نم (۱۳۷ مقر

 نم (1877 مقر ١170 /۳) (لامعلا اياده ميرحت باب) ةرامإلا باتك يف ملسم هجرخا (4)

 .-هنع هللا يضر- يدنكلا ةريمع نب يدع ثيدح

 -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم «نيحيحصلا» يف وهو (۱۵۰) مقرب هجيرخت ىضم (0)

 (نييلا الإ هاياطخ ترش هللا ليبس يف لن نم باب) ةرامإلا بانك يف ملسم هجرخأ (1)
 .-هنع هللا يضر- ةداتق يبأ ثيدح نم ۱۸۸١( مقر 104/0



 پت زابل
Druاخ  

 .ير ہلا هاور «ةمایقلا

 ال :5 رجع نب بعكل لاق و يبنلا نأ - هنع هللا يضر- رباج نعو -6

Iرا  

 ديز نع «ينادمهلا رم نع «يفوكلا ملسأ نع :ديز نب دحاولادبع لاقو -5
 *”«مارحب يلع ٌدسج ةنجلا لخدي ال» :لاق ءاي يبنلا نع هرکب يبأ نع «مقرأ نبا

 مقر )7١107/5 ((هسمخ هلل ناف :-ىلاعت- هلوق باب) داهجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 .-اهنع هللا یضرس ةيراصنألا ةلوخ ثيدح نم ۸

 - ۱۹۰۹) رازبلاو («بختتملا» - ۱۱۳۸) ديمح نسب دبعو (۳۹۹ ۰۳۲۱ /۳) دمحأ هجرخأ (۲)

 يف يمرادلاو (۲۰۷۱۹) «فنصملا» يف قازرلادبعو ؛(مهديناسم» يف 0 ىلعي وبأو («هدئاوزد

 «(«ناسحإلا» - 4014 ۰۱۷۲۳) نابح نباو (۱۳۶6) «لکشملا» يف يواحطلاو ۲۷۷ ) «نئسلا»

 نبا قيرط نم (۵۷۲۱) «بعشلا» يف يقهيبلاو (577/4و ٤۷۹-٤۸٠ /۳) «كردتسملا» يف مكاحلاو

 .«...ءاهفسلا ةرامإ نم هللا كذاعأ» :مهضعب دنع هلوأو عفر رباج نع طباس نب نمح رلادبع نع ميكخ

 نياف «فنصملا لاق امك نيخيشلا طرش ىلع سيلو ؛هدحو ملسم طرش ىلع وهو ءدیج هدانسإو
 .تاقلعملا يف هل ركذ امنإو يراخبلا هل جرخي مل .هب ساب ال هقودص «نامثع نب هللادبع وه ميثخ

 مقر) :رظنا .دهاشلا نطوم نود «هلوأ ىلع ارصتقم ةرجع نب بعك ثيدح نم ارصتخم ىضمو

 )۲۹١۹(. «ةحيحصلا ةلسلسلا»و ؛يتآلا ثيدحلا :رظناو ( ۷

 وبأ :هب .ملسأ نع -دايز نبا :نينخسنلا يف اطخ عقوو- ديز نب دحاولادبع قيرط نم هجرخآ (۳)

 - ۳۵۶۰ مقر ۲۱۵/4 وأ 1۳ مقر) رازبلاو («؟بختملا» - ۳ مقر) ديمح نب دبعو ۶ مقر ۸۵ /۱) یلعی

 ركب يبآ دنسما يف يزورملاو (۱۹۳۱/۵) «لماکلا» يف يدع نباو ««مهدیناسم» يف («راتسألا فشك»

 يف نابح نباو ؛(نسیمرحلا .ط - 041 ۱) هطسوأل" يف يناربطلاو (۵ او ۵۰ مقر) «قيدصلا

 ؛قشمد خیرانا يف رکاسع نباو ۰ 0۷۵۹ «بعشلا» ي يف يقهيبلاو ۱۵۵ /۲) (نیحورجمل»

 .(رکفلا راد .ط - ۲۱۸-۲۱۲/۳۷)

 لاقو .هوکرت ديز نب دحاولادبع :يراخبلا لاق ديز نب دحاولادبع فعضل ؛انج فیعض هدانسإو
 «ريغصلا ءافعضلااو ؛4۱۸۱) «ریبکلا خیراتلا» :رظنا .ةقثب سيل :يئاسنلا لافو .ءيشب سيل :نیعم نبا

 .(۸۰ /6) «ناسللا9و < 1۷۲ /۲) «نازیملااو 4۲۹۲ ص) يث ئاسنلل «ءافعضلا»و (۲۱۰۸)

 = دج فيعض دحاولادبع» )۲۹۳/٠١(: «عمجملا» يف يمشيهلا لاق اذلو



 سرو شل ۳۲

 طاطْباو «قراسلاو «قيرّطلا مطاقو "ساکملا :بابلا اذه يف لخدیو

 ««دحاولادبع ريغ هسنع یور ملعن الا :لاقو ««فورعم ريغ» :هنع رازبلا لاق ءيفوكلا ملسا ةلاهجو =

 «ناسللا» :رظناو .«اذه ريغب فرعی الا :(4۰۹ مقر 100 /۱) «ماهیالاو مهولا نایب يف ناطقلا نبا لاقو

(۳۸۸/۱). 

 «كردتسملا» يف مکاحلاو ۸4-۸۵ /۱) (هدنسم» يف ىلعي وبأ هجرخآ يا دَقْرَق هعبات دقو

 دهاش قباسلا ثیدحلاو .هب «ةرُم نع هدقرف نع «دحاولادبع قيرط نم (۷۱۲/۳۷) رکاسع نیاو ۱۲۷ /۶)

 .هب یوقنی ثیدحلا اذهل

 1١6(. /6) «سودرفلا# يف يمليدلا دنع وهو

 .(نيثالثلاو ةيناثلا ةريبكلا) :رظناو .بئارضلاو سوكملا يباج وهو ؛راّشعلا :ساكملا (۱)

 ريغ بهذو «سانلا ىلع بئارضلا ةلودلا ضرف زاوج ىدم يف ءاهقفلا نيب ديدش فالخ عقوو

 نباو ةيميت نبا لام هيلإو ءةماعب سانلل عفنلا دوعي نآو «ةجاحلا طرشب كلذ زاوج ىلإ نیققحملا نم دحاو

 ةعوبطم ةاروتكد ةحورطأ ناطلس نيدلا حالصلو «(04/7) «تاقفاوملا» :رظنا .مهريغو :يبطاشلاو ميقلا

 .((بئارضلا) ةيلام فئاظو ضرف يف رمألا يلو ةطلس» ناونعب

 اهيلع قّلعو «؛لاطبلا» :اذكه (وتسم ةعبط) يف ءاجو :باوصلا وهو ؛نیتخسنلا يف ءاج اذكه (۷)
 اهل لمع ال يذلا لجرلا دارأ -ىلاعت هللا همحر- فلما لعل :هلوقب

 كلذ ناك اذإ الإ ءفّئصملا هركذ يذلا بابلا يف لخدي ال ل لمع ال يذلا ذإ ؛ديعب اذهو :تلق

 ال نم :لاّطب :طاطبت:(۳۱۳ /1) «ةيبرعلا مجاعملا ةلمكت» يف يزود لاق «لطابلاب سانلا لام ذخأل ايس
 .«لمع الب ددرتو عكست :ىنعمب ؛طاطب طاطز يشمي :نولوقي هل لمع

 .«طاطب» :نيتخسنلا يف ءاج ام باوصلاو

 :(۷۳ ص) «هنساحمو قطنملا بويع» يف -ىلاعت هللا همحر- روميت دمحأ ةمالعلا لاق

 .؛هوحنو جارشملا حتف طلا 0۷ ص) !ةیعرشلا بادآلا» يف حلفم نبا لمعتسا طب

 ظافلألا» :رظناو .(185 )١/ «ةغللا سيياقم مجعم» يف سراف نبا دافأ امك «ةيسراف يهو :تلق

 .(۲ ص) ريشل «ةبرعملا ةيسرافلا

 مهو .نودرشتملاو شيفارحلاو راّيعلاو نولاتحملا مهو ؛(راَعُيلا) ديري هنأ يدنع دعی الف ؛هيلعو
 لينل ()رابکلا مهمدختسي دالبلا ضعب يفو «بغشلا ةراثإل دادعتسا ىلع نيذلا مهو ؛(نارُژلاب مويلا نومسي

 ؟ىشعألا حب تاحلطصمب فيرعتلا» :رظنا .(ءاغوغلا)و (نيّيعراو شلا) تائفلا هذه ىلع قلطيو یهبرآم

 .يدالبلا قتاعل (۵۷-۵۸) «يمالسإلا خيراتلا يف ةيبرغلاو ةيمجعألا تاملكلا مجعم»و «يلقبلا ليدنق دمحمل
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 «لیکلاو نزولا يف ففط نمو «هدحجف ائيش زاعتسا نمو «يلغزلاو «نئاخلاو

 ٌربخُمو «”ارِماقُملاو هاطفف بيع هيف ًائيش عاب نمو فرعی ملف الام طقتلا نمو

 .دئازلاب يرتشملا

 نورشعلاو ةيداحلا ةريبكلا

E ۱ 

 ًالاكت اب امب ءاَرَج میلی اوغطفقٌةَراسلاو قراتسلاو :-یلاعت- هللا لاق

 .(۳۹۵ /۱) «طیسولا مجعملا»و ۱۳ /۳) «ةغللا سییاقم مجعم» :رظنا .شغلا :لغژلا (۱)

 هاهفیژ :مهاردلا لغزو «شغ فی :لغز» :(۳۳۳/۰) «ةيبرعلا مجاعملا ةلمكت» يف يزود لاقو

 «هريغ وأ ساحنلا هب طلخ يذلا مهردلا وه :فوُيزلاو «؛ةماعلا حالطصا وهو :ةدايز «طيحملا طيحم» يفو

 ۱۷۷ /۳) «نونفلا تاحالطصا فاشک» :رظنا .راجتلا ال لاملا تيب ىلإ هّدريف تدوجلا ةفص تافف

 .يئارماسلل (19) «فيفللا عومجملا» ءيصابرشلل (۲۱۳) «يمالسإلا يداصتقالا مجعملا#

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 :لثم ؛ةايحلا نيدايم نم ريثك يف تلخدو ؛مايآلا هذه يف رامقلا روصو باعلأ ترثكو ترهتشا (۳)

 ةيضايرلا باعلألا :لشمو ةيعيجشتلا زئاوجلاو «ةيراجتلا زفاوحلا روص ضعب يف ةّيأج رهظتو «ةراجنلا

 ةصاخلا يداونلا نع ًالضف ؛ةيبعشلا لافطألا باعلا ضعب ىلإ تلصو لب :ةيفاقثلا تاقباسملاو «ةيهيفرتلاو

 ددع اهيف كراشي يتلا (وجنبلا)و «ةيسورلا (تيلورلا) ةبعلك ؛رامقلا تانيكام ضعب باعلأ اهف نسرامت يتلا

 رصح يف رز وند و هتايمسم فالتخاو هعاونآب (بیصنایلا)ک !!(ةیریخلا لامعألا) تلعد لب ت

 ريخب هرشنو همامتإ هللا رسي «ءاملعلا مالكو ؛روصلا نايب يف هيف تبهسأ ؛درفم باتك يف هروص عيمج

 .ددسملاو قفوملا هللاو :ةيفاعو

 يف سيلو هةأرملا جورتي نأو «هءافو ديري ال ید نيدتسي نأ :(لطابلاب سانلا لاومأ ذخأ)ب قحليو

 نأ :هلثمو ؛ضوع ريغ نم رحلا عفانم ءافبتساو ؛مسلظلاو ررغلا عاونأ نم اذهف «قادصلا اهیوب نآ هسفن
 .هنمث لكأيو رحلا عيبي نأو «هترجأ هيقوي ال مث لمعلا هنم يفوتسيو أريجأ رجأتسي

 .«ةقرسلا يهو» :(ب) يف (6)



a ۲۲۹ 

 مک زیزع ُهللاو هللا م

 ا عطف َلّْبحلا قرسي قراسلا هللا نعل» :ِِكَي يبنلا لاقو -۷

 .*)هاهدی تعطقل تقرس "[دمحم تنب] ةمطاف نا ول» نت لاقو -۸

 قراسلا قرسي الو ءنمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي الا :ةللط لاقو -

(e 
 .حیحص ٠ دعب ةضورعم ةبوتلا نكلو «نمؤم وهو قرسي نيح قراسلا

 :لاق سيق نب "مس نع فای نب لاله ' " [نع] «روصنم نعو - 7

 نسفتلا اولتقت الو ءائيش هللاب اوكرشت ال نأ :میرآ نه اما ال» لک هللا لوسر لاق

 221111111 و هما مو و هه ءاونزت الو «قحلاب الإ هللا مرح يتلا

 )١( :ةدئاملا ۳۸

 1۷۸۳ مقر ۸۱/۱۲) (مَسْی مل اذإ قراسلا نعل باب) دودحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 ةريره يبأ ثيدح نم ١11417( مقر ۱۳۱۸ /۳) (اهباصنو ةقرسلا دح باب) دودحلا باتك يف ملسمو

 .-هنع هللا يضر-

 .ديدحلا ضب هنأ نوري اوناك :(لبحلا) ريسفت يف شمعألا لاق

 .سأرلا يف لّمجت برحلا سبالم نم يه :ديدحلا ةضْيي :تلق

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 (ناطلسلا ىلإ عفر اذإ ذحلا يف ةعافشلا ةيهارك باب) دودحلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (4)

 مقر ۱۳۱۳ خا فيريسلا راما قلق بال دورحلا اياك يف ماسر ا 10 مقرا 0

 .-اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم ۸

 )141١( «يراخبلا حيحص» يفو ««نيحيحصلالا يف وهو «(81) مقرب هجيرخت ىضم ()

 ةسوتلا مش :)10 /۸) 1 تجملا» يفو «دعب ةضورعم ةبوتلارت :(۱۱6) دعب (0۷) (ملسم حسيحصلاو

 «ةضورعم ةبوتلا نكلو» :(5775) «يذمرتلا عماجا» يفو :ادعب ةضورعم

 :-الشم- رظنا .لاجرلا بتك نم بيوصتلاو ءأطمن وهو ء!نع» :نم الدب ««نب» :نیتخسنلا يف ()

 .(«فاسي نب لاله» ةمجرت - ۷۱/۱۱) «بیذهتلا بيذهت»

 «ةباصإلا»و ۳۶ /۷) «ةباغلا دسا» :رظنا .ةَئاَقو هل يباحص وهو ماللا رسكب- ةمِلس (0)
2۸/0 1 



 ۳۳۷ زایی بس

 *اوقرست 7 الو

 نم لاحت اسلم ناك نإف «هقرس امر نآب الإ بوت قراسلا عفت الو :*"تلق

 .۳[لاملا بحاص]

2 36 

 نورشعلاو ةيناثلا ةريبكلا
5 6 
 قيرطلا عطق

 يف نرم هل نرو هللا نوری نی رج ام :- ىلاعت- هللا لاق

 َنِم ورا فالج نم مُهَلْجْرأَو مهيدي عطا ویلا أولثقي نأ دانش ضرآلا

 . مین باذع ٍةريخآلا يف مُهَلو ایلنا يف يج هل كلذ ضْلا

 يف امكو- (۳۹۳ مقر) ريسفتلا باتك يف (۱۱۳۷۳ مقر) «یربکلا ننسلا» يف ف يئاسنلا هجرخأ (۱)

 يف («ثحابلا ةيغب» - ۲۸) ةماسأ يبأ نب ثراحلاو (۲۳۱/۹) دمحأو ,«-(01/:) «فارشألا ةفحت»

 يف يناربطلاو «(1707) «يناثملاو داحآلا»و 2470 مقر ۰ /۲) ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو :«امهيدنسم»

 مقر ٠١١ /7) يوغبلا مساقلا وبأو (زابلا .ط - ۵ مقر ۲ /0) عناق نباو ۱۳۱۷ ۰1۳/۲) «رییکلا»

 هقیرط نمو- ۲۳ مقر) «تايناليغلا» يف يعفاشلا ركب وبأو :«ةباحصلا مجعم» يف امهالک ۰

 نع قرط نم ۱ /1) !كردتسملا» يف مکاحلاو ت(۱۲۸/۱) «ةعامج نبا ةخيشم» يف يلازربلا

 .هب روصنم

 .يبهذلا هقفاوو «اهاجرخی ملو نیخیشلا طرش ىلع ثیدح اذه» :مکاحلا لاق

 «ننسلاث باحصأ هل یور ثیدحلا يباحصو «قيلاعتلا يف يراخبلا هرکذ «فاسي نب لاله :تلق

 .بسحف ملسم طرش ىلع ثیدحلاف تواد يبأ یوس

 .(هللا هلیآ فنصملا خيشلا لاق» :() يف (۲)

 .«هبحاصا :(ب) يف (۳)

 .«قيرطلا عطق يه» :(ب) يف (4)

 ۰۳۳ :ةدئاملا (0)



 بس زا هلی ۲۲۸

 اذإ فيكو !؟لاملا ذخأ اذإ فیکف «ةريبكلا ٌبکترم وه لیبسلا هتفاخإ درجمف
 ام قافناو ةالصلا كرت نم هيلع مهلاغ ام عم !؟رئابك ةدع لق وآ لتق وأ حرج
 !؟انزلاو رمخلا يف هنوذخأي

EF 

 نورشعلاو ةثلاثلا ةريبكلا
 ا (0

 سومغلا نيميلا

 هللاب كارشإلا :رئابكلا» :ِلك يبنلا نع «"ورمع نب هللادبع لاق -۱
 .يراخبلا هاور "«سومغلا ٌنيميلاو .سفنلا لتقو «نیدلاولا قوقعو

 سمفت اهنأل "ااسومغ تيِمُس] ؛بذکلا اهيف دمعتي يتلا :سومغلا نيميلاو
 ١ .مثإلا يف فلاحلا

 هللا لاقف «نالفل ”[ةللا] ٌرفغي ال هللاو :لجر لاق» كي يبنلا لاقو ١7-
 ٌتطبحاو "هل ترفغ دق !نالفل رفغأ ال ينأ :يلع ىلاتي يذلا اذ نم :)[یلاعت]
 .*۲«تللمع

 .«سومخلا نيميلا يهو» :(ب) يف )١(

 .هريغو «(يراخبلا حيحص» نم بيوصتلاو ءاطخ وهو ؛«رمع نب هللادبع» :نيتخسنلا يف (؟)

 نم (11۷۵ مقر ۵00 /۱۱) (سوسغلا نیمیلا باب) نامیالا باتک يف يراخبلا هجرخا (۳)

 .(يناثلا قحلملا) (۳ مقر) «يجيدربلا ءزج» :رظناو .-امهنع هللا يضر- ورمع نب هللادبع ثیدح

 .اتفاضا نم نیتفوقعملا نيب ام (4)

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (9)

 .(لجو زع) :(ب) يف ()

 .8...هل ترفغ دق نالفل ترفغ دق ...1 :(ب) يف (۷)

 ۲۰۲۳/۵ هللا ةمحر نم ناسنالا طينقت نع يهنلا باب ةلصلاو ربلا باتک يف ملسم هجرخآ (۸)

 .فلحي :«ىَلأَتَيا ینعمو «-هنع هللا يضر- بدنج ثیدح نم (۲۹۲۱ مقر



 ۲۳۹ ززاهلبلا -

 باذع مهلو «مهیکزب الو «ةمايقلا موی هللا مهمّلَكي ال ةثالث» :هللكي لاقو -۳
 .*"«بذاکلا فلحلاب هتعلس ملا نانملاو «هّرازإ لیسملا :میلآ

 نبا نع [ةديبع نب دعس نع «يعخنلا هللاديبُع نب نسحلا نعو] -4

 .«رفك دقف هللا ريغب فلح ْنَم» :لاق لَو يبنلا نع «"”[-امهنع هللا يضر-] رمع

 .ملسم طرش ىلع هدانسإ ' (كرشأ دقفا :ظفل يفو

 قيفنتو ةبطعلاب نملاو رازإلا لابسإ ميرحت ظلغ نايب باب) ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ (۱)

 .-هنع هللا يضر- رذ يبأ ثيدح نم (۱۰۲ مقر ۱۰۲ /۱) (فلحلاب ةعلسلا

 مقر ۲-۳۹۷ /۲) يدادغبلا بيطخلل «هباشتملا صیخلت يلاتا ىلع يقيلعت يف ليصفتب هتجرخر

 .(۳4۳) مقرب يئأيسو ۳6۹۹ مقر ۲۰۵-۲۰۷ /۸) يرونيدلل «ةسلاجملا» ىلع يقيلعت يف كلذكو ۰

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۲)

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۳)

 ناب نباو (۱۲۵/۲) دمحأو (۱۵۳۵) يذمرتلاو «هتسحو- (۳۲۵۱) دواد وبأ هجرخأ (4)

 ام يتأيو !!يبهذلا هقفاوو ؛ملسمو يراخبلا طرش ىلع هححصو- (۲۹۷ /٤و ۱۸/۱) مکاحلار ( 0

 .هب هللاديبع نب نسحلا نع (۲۹/۱۰) يقهيبلاو «-هيف

 لاق امك :ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإف «يراخبلا الخ ؛ةعامجلا هل ىور ةقث نسحلاو

 .(۸۲) «لكشملا» يف يواحطلا دنع قورسم نب ديعس هعباتو ءانه فنصملا

 شسعألاو «هیبآ نع «نايفس انربخأ :-(74 /۲) دمحأ هقيرط نمو- )١6977( قازرلادبع هجرخأو

 ا نع روق مو

 .هب دعس نع «شمعألاو روصنم نع ؛ةبعش قيرط نم (۱۸۹7) يسلايطلا هجرخأو
 ءاطع نسب ديزي قيرط نم (يقيقحتب - ۱۵ ۶ مقر ۲۷۰ /۱) «صيخلتلا يلات» يف بيطخلا هجرخأو

 هن ةروصنم نع

 نم (۲۹/۱۰) يقهيبلاو ۸۳۰) «لكشملا» يف يواحطلاو ۱۳۵ ۸7-۰۸۷ /۲) دمحأ هجرحآو

 هقدنك نم هدنع ًالجر تكرتو تمقف سمع نبا دنع تنك :لاق «ةديبع نب دعس نع «روصنم نع ةبعش قيرط

 :لاق ؟ةبعكلاب فلحأ :لاقف لجر ٌرمع نبا ءاج :لاقف أعرف يدنكلا ءاجف :لاق «بیسملا نب ديعس تیئاف

 نم هناف ؛كيبأب فلحت ال" :ِي هللا لوسر لاقف «هيبأب فلحي ناك رمع نإف ؛ةبعكلا برب فلحا نكلو ءال

 5 .«كرشآ دقف هللا ریغب فلح



 نبا نم ةديبع نب دعس هعمسي مل امم اذهو :ىلوألا هتياور بقع يقهيبلا لاق هعاطقنا يضتقي اذهو =
 .هباوج يتأيو «كلذ نيبت يتلا ةيناثلا ةياورلا قاس مث ءارمع

 .ًادمحم يدنكلا لجرلا ىّمسو هوحن روصنم نع «نابيش قيرط نم (19/؟) دمحأ هجرخأو

 .(۱۳۲ /۸) «ليدعتلاو حرجلا» يف امك ؛«لوهجم# :مئاح وبأ هنع لاق «يدنكلا دمحمو

 «لكشملا» يف يواحطلاو ؛عيكو نع (۱۷۹/) ةبيش يبأ نباو :(1۰ ۰۸ /۲) دمحأ هجرخأو

 «ةقلح يف رمع نبا عم تنك :لاق ةديبع نب دعس نع «شمعألا نع امهالك هقناوع يبأ قيرط نم (۸۲۵)
 ؛رمع نیمی تناك اهنإ :لاقو «یصحلاب رمع نبا هامرف ؛يبأو ال :لوقي وهو ىرخأ ةقلح يف ًالجر عمسف
 .عيكو ظفل ؛«كلرش اهنإ» :لاقو ءاهنع 288 يبنلا هاهنف

 .هوحن ...٩ هرمع نبا عم ًاسلاج تنكا :ةناوع يبأ ظفلو

 .هرضحو رمع نبا نم كلذ عمس ةليبع نب دعس نأ يف حيرص «حيحص دانسإ اذهف
 مع نبا دنع تنکا :ةديبع نب دعس لوق اهيفو ؛ةمدقتملا نابح نبا ةياور -اضیآ- كلذ ىلع لديو

 «...لجر فلحف

 «شمعألا نع «ليضف نب دمحم قيرط نم (۱8۱/۲) «ناهبصأ رابخأ ركذا يف ميعن وبأ هجرخأو

 .هوحدب ...فلحي الجر رمع نبأ عمس -!اذك- نمحرلادبع يبأ نع دعس نع
 نسحلاو «شمعألاو ؛روصنم :تاقثلا نم ةعبرأ ةديبع نب دعس نع هاور دق ثيدحلا نأ لصاحلاو

 نم كلذ عمس ةديبع نب دعس نأ اهرهاظو ؛ةقفتم مهتاياورو «نايفس دلاو قورسم نب ديعسو «هللاديبع نبا

 .سيلدتب ركذُي مل هنأو ةصاخ هرضحو رمع نبا

 :هيف هيلع فلتخاف ؛ةديبع نب دعس نع روصنم هاورو

 .هقبس نم ةياور لثم ءاطع نب ديزيو ةبعشو يروثلا نايفس هنع هاورف

 نابيش ةياور يفو «يدنكلا هيف اوركذف ديمحلادبع نب ريرجو نابيشو ٌكضيأ- ةيعش هاور امنيب
 .(۳۰۰/۲) «راثآلا لکشم» :رظناو .دمحم همسا ناب حيرصتلا

 ركذ نود دعس نع هاور نم ةياور نأ الإ هةدیبع نب دعس نعو «روصنم نع ةحيحص ديئاسأ هذهو
 نأب حیحص امهالک لعلو «هيف هيلع فلتخا دقو اميس ؛دحاولا نم ظفحأ عمجلاو ءرثكأ يدنكلا دمحم

 ةٌرم يف مث هلاسی نم ءاجف یمع نبأ ةقلح نم ماق نأ َديَعُب يدنكلا نم كلذ هغلب ةديبع نب دعس نوكي

 نوكتو تایاورلا نم مد قت امك ؛ناتلصفنم ناتثداح ناتاهو ههاهنف كلذ لوقي ًالجر رمع نبا عمس یرخآ

 .ملعا هللاو هاوس اهوري مل هروصنمل يدنكلا ركذ اهيف يتلا ةيناثلا ةياورلا

 = .هريغو (۲۵7۱) «ليلغلا ءاورإ» يف ينابلألا انخيش هححص ثيدحلاو



 ۲۳۱ اکا

 َيِقّل «ملسم ئرما لا اهب '''عطتقيل ؛نيمي ىلع فّلح نم» هلو لاقو -۷۵

 نم ًابيضق ناك ناو» :لاق ؟ًاريسي ًائيش ناك خو :ليق .«نابضغ هيلع وهو هللا

 .۳(كارآ

لوسر ربثم دنعو ءرصعلا دعب ًابذاك فلاحلا مثإ ظیلت حصو - ¬1
 . لك هللا 

 هلإ ال :لقيلف ؛یزعلاو تاللاب :هفلح يف لاقف «فلح نم» ةي لاقو -۷

 نأ عم «يدنكلا ًادمحم «ةعفنملا ليجعت» يف ظفاحلا الو «لامكإلا» يف ينيسحلا ركذي مل :(هییلت» =

 !!دمحأ دنع هتياور

 .يداقتعالا كرشلا سيلو ءةلملا نع هب سبلتملا لقتتي ال يذلا يلمعلا كرشلا :انه كرشلاب دارملاو

 تناك ذإ مهب هبشت وأ كرشلا لهأ لغف َلَمَف :يأ :(۱۲۰/۷) «ريدقلا ضيفا يف يوانملا لاق

 ال ناميآلا نأل ؛همظعي نأ هل نكي مل ام ميظعت يف كرشأ دقف :وأ «هللا نود نم نودبعي امو مهئابآب مهناميأ

 نبا هحجرو .هميظعت يف هللا ريغ كرشي وهف «هيف سيل امم هريغ مظعم هريغب فلاحلاف هلا الإ حلصت
 (۸۳-۸۵ ص) «ناميألا ثنح نم نامألا ةيطعماو ۵۳۸-۰۵۳۹ ۵۳۱ /۱۱) «يرابلا حنف» :رظناو .اریرج

 .يلبنحلا دامعلا نبال

 .!عطقیل» :(ب) يف (۱)

 ۱۲۲ /۱) (رانلاب ةرجاف نيميب ملسم قح عطتقا نم دیعو باب) ناميإلا باتک يف ملسم هجرخآ (۲)

 .-هنع هللا يضر- ةمامأ يبأ ثیدح نم (۱۳۷ مقر

 .هجیرخت كانهو (۱۷۸) مقرب ًاييرق هليلد يتايسف يي هللا لوسر ریتم دنع فلحلا امآ (۳)

 .(4۱۰) مقرب هرظنا «ثيدح هيف دروف «رصعلا دعب ًابذاك فلحلاب نيميلا ظيلغت ىلع ليلدلا امأو

 .ةيكلاملا بهذم اذهو «باوصلا وه «نامزلاو ناكملاب ناميألا ظيلغت نم فنصملا هررق يذلاو

 عماجللو ۱۵۸۳ /۳) (ةنوعملااو ,(۲۳) ؟عيرفتلا»و 6۷۱/6) «ةنودملا»و ۷۲۸ /۲) «أطوملا» :رظنا

 ةيشاحلو ء(يقيقحتب - ۱۸٤١ مقر ةلأسم ٩۱ /9) باهولادبع يضاقلل «فارشإلا»و «(۲۸4) «تاهم لا

 .(4۲۸/4) «يقوسدلا

 ۲۸۲ /۱) «ةاضقلا ةضوراو «۱۱۹/۱۲) هطوسبملا» :رظنا .ناکملاب ظلغت ال :ةيفنحلا بهذمو

 .يجورسلل (640) ؟ةاضقلا بدأ» ۱6۲۸ 2۲۱-6۲۷ /۷) «ةياتبلا»و ۲۲۸ /۲) «مئانصلا عئادباو

 يف كلذ لیصفت رظنا ؟يباتكلا ىلع ظلخت لهو ؟ال مآ ناميألاب ظلغت لهو «هب ظلغت اميف فالخ عقوو

 .قفوملا هللاو «يكلاملا باهولادبع يضاقلل (1847 مقر ةلأسم 47-90 ۰۹۲ /0) «فارشالا» ىلع يقيلعت



 رز سس ۳۳۳

 .هیلع قفتم "هللا الإ

 ۳ [فلحلاب] هع ثيدح وه ْنَم "[-مهنع هللا يضر-] ةباحصلا نم ناکو
 لا الإ هلإ ال :لوقب '؟”ردابيلف ءاهب فلحلا ىلإ هناسل هقبس امبرف ءاهب

 «ةمثآ نيمي ىلع ربنملا اذه دنع دبع فلحي ال» :لاق ةي ىلا نعو -۷۸

 .(هلئسم١ ىف دمحأ هاور ۳۱0 رانلا هل تبجو الإ ؛؟ بطر كاوس ىلع ولو

 (...ًالهاج وأ ًالوأتم كلذ لاق نم رافكإ ری مل نم باب) بد الا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 (تیغاوطلاب الو ىزعلاو تاللاب فلحی ال باب) روذنلاو ناميألا باتكو (۱۱۰۷ مقر )٠١/015

o1(هللا الإ هلإ ال :لقيلف یزعلاو تاللاب فلح نم باب) ناميإلا باتك يف ملسمو 7706٠(: مقر  

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم (۱۹8۷ مقر ۱۲۱۸-9

 .0) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 .اردابيف» :بوصألاو !نيتخسنلا ىف اذك (4)

 ىلع هانقلع ام :اهنم رظنا «ثيداحأ ةدع ىف درو دقف هللا ريغب فلحلاب ةباحصلا ناسل قبس امأ (0)

 .(۱۷ ۶ مقر)

 .يدنسلا هلاق ,ةداع ديعب هلثم ىلع فلحلا نأل ؛ركذلاب هّصخ (1)

 يف مكاحلاو (۲۳۲7) «ننسلا» يف هجام نباو :(۵۱۸/۲) «دنسملا7 يف دمحأ هجرخآ (۷)

 .هعفر ةريره يبأ نع ؛(۲۹۷ /؟) «كردتسملا»

 حابصم» يف يريصوبلا لاقو .حيحص :يبهذلا لاقو ؛نیخیشلا طرش ىلع مكاحلا هححصو

 .«تاقث هلاجر «حيحص ةريره يبأ ثيدح دانسإو» :(۳۱۷) «ةجاجزلا

 هةقث وهو هجام نبا ىوس هل جرخي مل «يندملا يرمضلا خوئرف نب ديزي نب نسحلا هيف :ةديبع وبأ لاق
 !مكاحلا لعف امك ؛نيخيشلا طرش ىلع هنأ صيصنتلا نود هاححص امل يريصربلاو يبهذلا داجأ دقف اذلو

 .هللادبع نب رباج نع بابلا يفو

 هقيرط نمو- (۷۲۷/۲) ؛أطوملا» يف كلامو ۲۵۳ /۵) «فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 ۱۰۱۸(۰) «یربکلا» يف يئاسنلاو ««مهدیناسم يف (۱۷۷۲) ىلعي وبأو 0785 /۳) دمحأو (167) يعفاشلا

 ۳۹۸-2 /۷) يقهيبلاو )۲۹1/٤-۲۹۷(« مكاحلاو ؛(«ناسحالا» - 558) «حیصلا) يف نابح نباو



 الل سس يا

 نورشعلاو ةعبارلا ةريبكلا

 "هلاوقآ بلاغ يف باذکلا

 E فرم وه نم يده ال هللا نإ :--ىلاعت- هللا لاق

 «(۲۳۲۵) هجام نباو ۳۲۶ ) دواد وبأو 6۷۳۲ مقر) «أطوملا دنسم» يف يرهوجلاو «(١١177/1وح

 نب هللادبع نع «مشاه نب مشاه نع قرط نم (۸۵/۲۲) «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو )٩۲۷( دوراجلا نباو

 .«رانلا نم هدعقم اوبت امثآ يربنم ىلع فلح نما :كلام ظفلو .هعفر رباج نع .ساطسن

 آوبت الإ رضخأ كاوس ىلع ولو ةمثآ نيمي ىلع اذه يربنم دنع دحأ فلحب ال» :دواد يبأ ظفلو

 .ارانلا نم هدعقم

 46۵۱۵ /۲) ؛نازیملا» يف يبهذلا هلاق .مشاه نب مشاه هنع درفت فرعی ال ساطسن نب هللادبعو

 .(۳۱۳ /۸) ؛ءاورإلا» :رظناو .(۸۳ /۲۲) «راکذتسالا» یف ربلادبع نباو ىئاسنلا هقثوو

 مقر) ديوس ةياورو ىبحي ةياور يف همسا عقوو ؛همسا يف حصألا وه اذه مشاه نب مشاه :(هيبنت)

 ىلع (085 /۷) «تاقثلا» يف هركذ امنيب نابح نبا دنع اذكو ماشه نب ماشه :(برغلا راد .ط - ۸

 (مساقلا نبا ةياور - 4 مقرو «بعصم يبأ ةياور - ۲۹۲۸) «أطوملا» يف -ًاضيأ- ةداجلا ىلعو «ةداجلا
 .(6 69 ص) «أطوملا دنسم# يف هللادبع نب نمحرلادبعو

 ماشه :لاقيو» :لاق- (۲/4) !هحرش» يف امك يناقرزلا ةخسنو (۸۲ /۲۲) ؛ديهمتلا» يف عقو اذكو

 .(۲۲۲) كلام خویش» يف نوفلخ نبا :مهنم ؛كلام خويشل مجرت نمم عمج هامس اذكو «-«ماشه نبا

 .مهبم وار ببسپ «فعض اهیف (۳۷۹/۳) دمحأ دنع رخآ قيرط رباج ثيدحلو

 هلاق .تاقث هلاجر ةيقبو «نيل وهو «عيزب نب هللادبع هيفو «(5717 «ريغصلا» يف يناربطلا هجرخأو

 14۰/0 «عمجملاا يف يمثيهلا

 :لثم ؛مهریغ نع بابلا يفو
 يف يبالودلاو 6۷۹۵ مقر) «ريبكلا» يف يناربطلاو ۱۱۱۹(۰) «ىربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ ام

 لحتسپ ةبذاك نیمیپ اذه يربنم دنع فلح نما :ظفلب هعفر ةبلعث نب ةمامأ يبأ نع (۱۲-۱۳ /۱) «ینکلا»

 .«ًافرص الو ًالدع هنم هللا لبقی ال ؛نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف ؛ملسم ئرما لام اهب

 .لوبقم امهالكو «ةمامأ نب هللادبع نب بينملاو ةيطع نب هللادبع هيف «فيعض هدانسإو

 نبال (۳۷ مقر ۳۰۸/۱) ؛ةباحصلا مجعم» ميعن يبأل (۲۹۲-۲۹۳ /۱) «ةباحصلا ةفرعم» :رظناو

 .رخأ ظافلأب بابلا يف ثیدح هنع ظوفحملاف ؛هیلع قیلعتلا عم عناق

 .«هتاقوأ بلاغ يف باذكلا» :(ب) يف ()



 لا قران

 .4باذک 4

 ."4نوصارخلا ليف :-یلاعت- هللا لاقو

 .۳نییفاکلا ىَلَع هل هَل لجن له من :-یلاعت- لاقو

 يدهي روجفلا نو هروجفلا ىلإ يدهُي بذکل نا: يبنلا لاقو -۹
 .هیلع قفتم (؟اباذک هللا دنع بّتکی ىتح بذکی لجرلا لازی الو «رانلا ىلإ

 اذاو «فلخأ دعو اذو بّذک ثلح اذإ :ثالث قفانملا ةيآ» لل لاقو -
3 .0 

 ۰ ناخ نمت

 نهنم ةَلْصَم هيف تناك مو ءاصلاخ ًاقفانُم ناك هيف رک ْنَم ٌمبرأ» :لاقو -
 اذإو بذک ثّدح اذإو «ناحخ نما اذإ :اهعدي ىتح قافتلا نم ٌةلصتخ هيف تناك

 .هيلع قفتم "«رجف مصاخ اذإو «ردغ دهاع

 موي نيتريعش نيب َدقعي نأ فلک ریمل ملح َمّلحت نم» لو لاقو -۲

 .-اضيأ- يراخبلا هاور "*لعفی نلو «ةمايقلا

 )١( :رفاغ 74

 ۰۱۰ :تایراذلا (۲)

 .اهرشن هللا رسي ؛«ةلهابملا) يف ةدرفم ةلاسر روطسلا هذه مقارلو .۱ :نارمع لآ (۳)

 اونوکو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهيآ ايل :-ىلاعت- هللا لوق باب) بد الا باتک يف يراخبلا هجرخآ (4)
 بذكلا حبق باب)و (ةميمنلا ميرحت باب) ربلا باتك يف ملسمو 40۰۹8 مقر 007/1١9 (4نیقداصلا عم

 .-هنع هللا يضر- دوعسم نبا ثيدح نم (۲۱۰۲ مقر ۳۰۱۲-۳۰۱۳ /6) (هلضفو قدصلا نسحو

 باستك يف ملسمو ؛(۲۳ مقر )۸٩/۱ (قفانملا ةمالع باب) ناميإلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (0)

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم (۵۹ مقر )8/١/, (قفانملا لاصخ نایب باب) ناميإلا

 با تک يف ملسمو 46۳۶ مقر ۱/٩۸)(قفانمل ةمالع باب) ناميإلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)
 .-امهنع هللا يضر- ورمع نب هللادبع ثيدح نم (۵۸ مقر ۷۸ /۱) (قفانملا لاصخ نایب باب) ناميإلا

 -نبا ثيدح نم (۷۰۶۲ مقر) (هملح يف بذك نم باب) ريبعتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۷)



 ٣٣١ س زا ا

 هاور "ارت مل ام هْينيع لجرلا يرُ نأ ىرفلا ىرفأ ّنإ» هلو لاقو] - ۳
 ."”[-اضيأ- يراخبلا

 اَمأ» :هيفو ف يبنلا مانم يف هلوطب بدنج نب ةرمس ثيدح جرخأو -۶

 هنإف افق ىلإ هنیعو افق ىلإ هرخنمو افق ىلإ ۲" هقذش ٌريِشْرَسُي هتيأر يذلا ٌلُجَرلا

 .“«قافآلا غلبت ةّبذَكلا بذکیف «هتيب نم ودغي ٌلجّرلا

 *«بذكلاو ةنايخلا سيل ءيش لك ىلع مولا عبط: هنعو - ۵

 اک يبنلا نع نيفيعض نيدانسإب يور

 110 ب5 ضيراعملا يف نا :لاق اإ " هنعو -۲

 .-امهنع هللا يضر- سابع

 (رفك الإ ملعي وهو هيبأ ريغل ىعدا لجر نم سيل باب) بقانملا باتك يف يراخبلا هجرخآ )١(
 ىلإ لجرلا يعدي نأ :ىرغلا مظعأ نم نإ» :ظفلب هعفر حقسألا نب ةلثاو ثيدح نم (۳۵۰۹ مقر 040 /5)

 .«لقي مل ام لك هللا لوسر ىلع لوقي وأ نت مل ام هنيع يري وأ «هيبأ ريغ

 .ةاور ةثالث ةلئاو نيبو هنيب ,يراخبلا يلاوع نم ثيدحلا اذهو

 .تابذكلا بذكأ :يأ ؛لیضفتلل هنم لعفأ (ىرفأ)و .ةبذكلا :يهو ؛(ةيرف) عمج :(ىرفلا)و

 يف يتلا ماهوألا» ىلع يقيلعت يف ًالصفم فنصملا هدروأ يذلا ظفللاب ثيدحلا تجرخ دقو
 .تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو 4۸-64۹ ص) «مكاحلا هللادبع يبأ لخدم

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 .مفلا بناج :(قدّشلا)و ءاقش هعطقي :يأ (۳)

 مقر 1۳۸/۱۲) (حبصلا ةالص دعب ايؤرلا ريبعت باب) ريبعتلا بانك يف يراخبلا هجرخأ (5)

 نم «...؟ايؤر نم مكنم دحأ ىأر له :هباحصأل لوقي نأ رثكُي امم ی هللا لوسر ناک» :هلوآو ۷

 .-هنع هللا يضرح بدنج نب ةرمس ثيدح

 صاقو يبأ نب دعس لوق نم هتحصو اعوفرم هفعض نایب انهو «(۷۱) مقرب هجيرخت ىضم (0)

 .-امهنع هللا يضر- دوعسم نباو

 .؛لاقو» :() يف (5)



 س اجلا ۲۳۹

 ."”(بذكلا نع و

 .ةعّسلاو ةحسفلا :ةحودنملا (۱)

 نمو- (يزوجلا نبا راد .ط - ۹٩۳ مقر 0۱۳-۵۱1 /۲) !همجعم» يف يبارعألا نبا هجرخأ (۲)

 «لماكلا» يف يدع نباو ۲۳۰) «لائمألا» يف خيشلا وبأو )1١11(- «باهشلا دنسم» يف يعاضقلا هقيرط

 نب نارمع نع «ىفوأ يبأ نب ةرارز نع «ةداتق نع «ديعس نع «ناقربزلا نب دواد قيرط نم (45 /و 44/1)

 .هعفر نيصح

 .ثيدحلا كورتم ناقريزلا نب دواد ءًاذج فيعض هدانساو

 .«هفقوأ هريغو ديعس نع [دواد :يأ] هعفري اذهو» :يدع نبا لاق

 نب باهولادبع قيرط نم (۱۹۹/۱۰) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هجرخأ «معن :ةديبع وبأ لاق

 وه اذمول :لاقو ؛هعفري ملو «هلوق نارمع نع .فرطم نع «ةداتق نع «ةبورع يبأ نب ديعس نع «ءاطع

 .«فوقوم حيحصلا

 هل ةراثآلا بیذهت» يف وهو- ريرج نبا نع (۳۲۲) ؛ةليللاو مویلا لمع» يف ينسلا نبا هجرخأو

 نع «ةيعش انثدح ءسوأ نب ديعس انثدح «جرعألا لهس نب لضفلا انث :لاق 2-(0454 /۱۰) «حتفلا» يف امك

 !هعفر نارمع نع «فرطم نع قداتق

 رثكأو هنم ظفحأ وه نم فلاخ ذإ هعفر يف موو هيف دش ؛سوأ نب ديعس ريغ «تاقث هلاجرو

 .هوفقوأو «ةبعش نع هوورف ءاددع

 «درفملا بدألا» يف يراخبلاو 1۱8۷ مقر ۷۲۳ /۸) «فنصملاا يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 701-7١4 /4) «بعشلا» يف يقهيبلاو ۰۲۰۱ مقر )۸٩/۱۸ «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو :۸۸۵)

 .حيحصلا وهو هافوقوم ةبعش نع قرط نم (4۷۹6 مقر
 ديلولا يبأو «سايإ يبأ نب مدآو ءدلاخ نب ةبقع :قيرط نم -ديناسأب- نوروكذملا هجرخأف

 .سوأ نب ديعس مهو ىلع للدي اذهو أفوقوم ةبعش نع ةدابع نب حورو «يسلايطلا

 .هافقوأو «ةبورع يبأ نب ديعس نع هايور يفقثلا ءاطع نب باهولادبعو ةدابع نب حور نأ اذه دكؤيو

 «بعشلالاو (۱۹۹/۱۰) ؛ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلا :امهیقیرط نم -نيقرفتم نيدانسإب- هجرخآ

 لبق هنع باهولادبعو حور ةياورو طلتخم ديعسو ؛حیحص هدانسإو 6۷۹6 مقر ۲۰9

 .هطالتخا

 وبأ هاورو» :-(۱۰۹4) «ةفيعضلا ةلسلسلا» يف امك- «نيدصاقلا جاهنم» يف يزوجلا نبا لاقو

 24 .«هيشألا وهو «هفقوف نارمع نع «فرطم نع هقداتق نع ةناوع



 ۳1 ا کھ
TY 

 .ملسم هاور "”(عمس ام لک ثّدحي ْنَأ ًامثإ ءرملاب یفک» :لاقو -۷

 .(4۷۲/۲) «ريدقلا ضیف» :رظناو .قفوملا هللاو هفقو ةحصل رخآ دّيؤماذهو =

 ال نكلو «بذكلا ىلع لقاعلا لجرلا فعي ام ضيراعملا يف نإ :ظفلب هعفر يلع نع دهاش هلو

 .هب حرفي

 دنسم» يف يمليدلاو سای يبأ نب مدآ قيرط نم (4۹/۱) «لماکلا» يف يدع نبا هجرخأ

 نع «فيرط نب رصن يرُج يبأ نع امهالك ؛دعس نب ميهاربإ نب بوقعي قيرط نم (185ق /۱) «سودرفلا
 .«بذكلا لقاعلا لجرلا يفكي اما :يمليدلا ظفلو .هب ؛هنع ثراحلا نب هللادبع نع «بئاسلا نب ءاطع

 نم :ىيحي لاقو .كورتم :هريغو يئاسنلا لاق «باّصقلا فيرط نب رصن ذج فيعض هدانساو

 :مهنم ؛موق مهنع يوري ال هنأ بذكلا لهأ نم هيلع عمجأ نممو :سالفلا لاقو .ثيدحلا عضوب نيفورعملا
 .؟هرگذو .-.

 نب نمحرلادبعو ذاعم نب ذاعم نع (۵ مقر ۱۰/۱) ؛هحيحص ةمدقم» يف ملسم هجرخأ )١(

 ... الك هللا لوسر لاق :لاق مصاع نب صفح نع «نمحرلادبع نب بیخ نع «ةبعش نع ؛يدهم
 .(هركذ)و

 يبأ نع ؛مصاع نب صفح نعاا :(يقابلادبع داؤف دمحم .ط - 1١ /1) ملسم عوبطم يف عقوو
 (۷۲/۱-۷۳) ؟يوونلا حرش» يف ةتبثم يهو ءأطخ ةةريره يبأ نعا :ةدايزو ؛يبلحلا ةعبط يف اذكو ؛«ةریره
 0/4 )١/ كلذ ىلع صصني هتيأر مث «ةطقاس «ةریره يبأ نع: نأ «حرشلا يف يوونلا دافأو «نتملا يف

 ء(ىلرألا .ط - ۱۲۵/۱) «مهلملا حتف» يف ةداجلا ىلع تتبثأو 0۳-6۵ /۱) «مهفملا» يف كلذك عقوو

 .(۵ مقر 185 )١/ ةملعملا#و )١18/1(« «ملعملا لامكإ لامكإ»و

 نأ )١/ ٤١( ؛ملسم حيحص صيخلت»و (۵4 /۱) «مهفملا» يف يطرقلا سابعلا وبأو يرزاملا دافأو
 ينو «صیخلتلا" يف اذك «ةقث وهول :يبطرقلا لاق ««حیحصلا» نم هتخسن يف هدنسآ يزارلا سابعلا اب

 تبني الو :يزارلا عینص يف يرزاملا لاقو «ملسم ةاور ةفاك دنع عقو اذكهو «ةريره ابأ ركذي ملو ««حرشلا»
 .«اذه

 :(017 /۱) ؟ءريسفت» يف ريشك نبا :مهنم ؛ظافحلا ماسم نع هلقن اذكو هباوصلا وهو :تلق

 .هريغو

 نب صفحو «(۱4۱۷ مقر ۳۰۵/۲) «باهشلا» يف يعاضقلا دنع «ردنغ ًالسرم اذكه هاور دقو
 «لخدملا»و (۱۱۳/۱) «كردتسسملا» يف مكاحلاو ( (۲ مقر) ؟ننسلاا يف دواد يبآ دنع رمع

 = طخ وهو ءاورمع نبا" :لصألا يفو ««ةريره ابأ صفح ركذي ملوف :هبقع لاقو (۱۰۹-۰۸/۱)



 يف ةطقن نبا هقيرط نمو- (۱۰/۱) (هحيحص ةمدقم» يف هفدرأ -هللا همحر- ًاملسم نأ الإ =

 نب يلع ثيدح نم لصتم رخآ قيرطب (040 /۸) «فنصملا» يف ةبيش يبآ نبا نع ٠٠١(- /۲) ؟دييقتلا»

 .هعفر ةريره يبأ نع «صفح نع «بيبخ نع «ةبعش نع «ينئادملا صفح

 «كردتسملا» يف مكاحلاو :(5447 مقر) «ننسلا» يف دواد وبأ :قيرطلا اذه نم هجرخأو

 «حیحصلا ىلإ لخدملا»و «-ححصيلف !!(رفعج نبا) ىلإ (صفح نبا) هيف فرحتو- (۱۱۲/۱)

 ((8/1-4) !نیحورجملا ةمدقماو («ناسحإلا» - ۳۰) «حیحصلا» يف نابح نباو ؛(«308-17/1)

 دقو ؛«خیشلا اذه الإ هدنسي ملو» :هبقع دواد وبأ لاقر «(1714 مقر ۱۰۸/۷) «عماجلا» يف بيطخلاو

 يف ربلادبع نبا ةبعش نع ةلوصوملا قيرطلا ححصو !!هولصو ةسمخ عف «ناسحإلا» ىلع قلعملا أطخأ

 .(۱۹۲۸ مقر) «عماجلات

 مدآو «-دواد يبأ دنع امك- رمع نب صفحو «-ملسم دنع امك- يرببعلا ذاعم نب ردنغ :مُهو :تلق

 .-(117/1) «كردتسملا» يف مكاحلا دنع امك- برح نب ناميلسو «سايإ يبأ نبا

 دسعب (؟ملسم مامإلا» يباتك رخآ - 4١/ ص) «ةعومجملا دئارفلا ررغا يف راطعلا نيدلا ديشر لاق

 هلاسرإ ىلع هعبات نمو يدهم نبا ةياور نكل «يناثلا هجولا اذه نم لسرملا كلذ لصتاف» :قيرطلا هذه

 تالاؤسا يف امك]- نيعم نب ىبحي هقثو دق ناک ناو ؛هلصو يذلا ينئادملا نم تبثأو ظفحأ مهنأل ؛حجرأ

 ةلوبقم ةفقثلا نم ةدايزلاو «-[515(1) «زرحم نبا تالاؤساو .(141) «يمرادلا خيرات»و «(۲۳) «دینجلا نبا

 ؛هلسرأ نم ةياور مدقو هلاصتا يف عقاولا فالتخالا نيبيل نيقيرطلا نم ملسم هدروآ اذهلو «ملعلا لهآ دنع

 .هانيب امك تبئأو ظفحأ مهنأل

 :(454 مقر /5) «لیدعتلاو حرجلا» يف لاقف ؟اذه صفح نب يلع نع يزارلا متاح وبأ لئس دقو

 اذه يف باوصلا» 16۸ مقر) ؟عبتتلا» يف] ينطقرادلا نسحلا وبآ لاق اذهلو ءاب جتحي الو هئيدح بتكي»

 .ىهتنا ؟ملعا -لجو زع- هللاو «لسرملا ثيدحلا

 هنأ تب اذإو» :قباسلا ينطقرادلا مالك دعب لاق «هتحصب (۷6/۱) «هحرش» يف يوونلا عطقو :تلق

 «لوصألا باحصأو ءاهقفلا هلاق يذلا حيحصلا وه اذه :لصتم هنأ ىلع لمعلاف ؛السرمو ًالصتم يور
 .«ةلوبقم يهو ققث نم ةدايز لصولا ّنإف ءًالسرم هوور نيرثكألا نوک رضي الو ؛ثيدحلا لهأ نم ةعامجو

 نمو ؛(287 مقر) ادهزلا» يف كرابملا نبا هجرخأ ءًاعوفرم ةريره يبأ نع ىرخأ قيرط ثيدحللو
 .كورتم وهو «هللاديبع نب یحی هدنس يفو ۳۱۹/۱6) «ةنسلا حرش» يف يوغبلا هقيرط

 .ًاعوفرم ةمامأ يبأ نع دهاش هلو

 دنسمل يف يعاضقلاو ؛(۲۰-۲۱ /۲) «كردتسملااو (۱۱۰) «لخدملا» يف مكاحلا هجرخأ

 -يبأ نب لاله نب رمع نب لاله نب ءالعلا هيف فیعض هدانسإو ۱۶۱۵ مقر 704-7١6 /۲) «باهشلا



 ۲۳۹ زایی

 .ملسم هاور “روژ يبون سبالک "طع مل امب عشنا :لاقو -۸۸

 .هیلع قفنم "«ثیدحلا بذکآ لا اف ؛نَّظلاو مكاّيإ» :لاقو -۹

 (۹«باّک كلم :هیفو «ثيدحلا «...هللا مُهُمّلكي ال ةثالثا :لو لاقو -۰

 .ملسم هاور
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 وبأ هفعض «يقرلا رمع نب لاله هوبأو ء«(٤۱۹-۱۹۳ /۸) «بیذهتلا» :رظنا .فيعض «يقرلا يلهابلا ةيطع-

 «نيعباتلا عابتأ تاقث» يف نابح نبا هركذ «لاله نب رمع هوبأو (۷۸/۹) «لیدعتلاو حرجلا» يف متاح

 !!؟تاققث ةمئأ ءالعلا نب لاله ءابآ ناف «حيحص دانسإ اله» :«كردتسملا» يف مكاحلا لاقو ۵ ۸2

 Yé» مقر ۳٤۸ /۱) «ناهبصأب نيثدحملا تاقبط» :رظنا .فعض هيف ةمامأ يبأ بحاص بلاغ وبآو

 بيزذهتاو ء(١٦٥ /٤و 1۷۱/۱) «لادتعالا نازیماو ۱۹ مقر ۳۳۹/۱) «ناهبصأ رابخأ ركذاو

 ۱۹۷-6۱۹۸ /۱) «بيذهتلا

 ناسنالا ٌنِإف ؛بذکلا نم يفاكلا ظحلا هل لصح «ممس ام لکب ثّدح نم نأ :ثیدحلا ینعمو

 لمحُي مث «بذكلابو ميقسلاب ثدح «كلذ لکب ثّدح اذإف «ميقسلاو ّحيحصلاو «َنيمسلاو تفلا عمسي

 «عمس ام لكب ثّدح لجر مسی سيلا :هلوقب كلام راشآ اذهلو «هیسب ٍبِّذكي وأ «هسفن يف بذكيف :هنع
 حلصي الف هيف هحرج كلذ ناكو «هثیدحب قئوی مل هتياور يف بذكلا دجو اذإ :يأ ؛«أدبأ ًامامإ نوكي الو

 كلذ نم ملس «بذاكلا نم قداصلاو ؛ميقسلا نم حیحصلا نی ولف أملاع ناك ولو- دحأ هب يدتقيل
 - ۱۱۷ /۱) ؛مهفملا» يف يبطرقلا سابعلا وبأ هلاق .ةيتيدلا ةحيصنلا نم هيلع بجي ام ةدهع نع یصقتو

 .(ريثك نبا راد .ط

 .«معطیا :() يف )١(

 مقر) (ةرضلا راختفا نم ىهنُي امو لتي مل امب عّيشتملا باب) حاكنلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 نم (۲۱۳۰ مقر 1787 /۳) (هريغو سابللا يف ريوزتلا نع يهنلا باب) سابللا باتك يف ملسمو ۵۹

 .يداهلا هللاو ءروصق طقف ملسمل ثيدحلا فنصملا وزع يفو .تاهنع هللا يضر- ءامسآ ثيدح

 (عدی وأ حكني ىتح هيخأ ةبطخ ىلع بطخي ال باب) حاکنلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 ۱۹۸۰ /4) (سفانتلاو سّسجتلاو نظلا ميرحت باب) ةلصلاو ربلا باتك يف ملسمو 0۱8۳ مقر )

 .-هلع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم (۲۵۲۳ مقر

 )٤( مقرب هجيرخت ىضم )84(.
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 نورشعلاو ةسماخلا ةريبكلا

 کک e ا هللا لاذ

 امیر العد کلر سا ره

 يا سا نوت الو رخت اه هللا عم نوُمدَي ال نیو : -یلاعت- لاقو

 .تايآلا ۳6۰ قحاب الإ هللا مرح

 ناک» :لاق و يبنلا نع .- نع هللا يضر هللادبع نب بن نعو -۱

 ىتح ّمدلا أقر امف ذ هدي اهب زحف نکس ذخاف «عَِجف رج هب ٌلجر مُكَلبق ناك نمم

 .هيلع قفتم "ةثجلا هيلع تمرح ؛هسفنب يدبع يترداب :-یلاعت- هللا لاق تام

 لتق نما :ع هللا لوسر لاق :لاق منع هللا يضر- ةربره يبأ نعو -۲

 اهيف ًادلخم ًادلاخ منهج ران يف هنطب يف اهب "اجوتی هدي يف هتدیدحف ٍةديدحب هّسفن

 اهن ادَّلخم ًادلاخ منهج ران يف هاشحتب هدي يف همسف مشب هتفن لتق نمو هادی

 .هيلع قفتم "ادب

 ۲۹-۳۰ :ءاسنلا (۱)

 .1۸ :ناق رفلا (۲)

 ۳47۳ مقر 1۹7 /7) (ليئارسإ يشب نع رکذ ام باب) ءايبتألا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 .(۱۱۳ مقر )1//٠١1 (هسفن ناسنإلا لتق ميرحت ظلغ باب) ناميإلا باتك يف ملسمو

 هنم فاخي امو هب ءاودلاو مسلا برش باب) بطلا بانک يف يراخبلا هجرخأ (۵)

 ناسنإلا لتق ميرحت ظلغ باب) ناسيإلا باتك يف ملسمو ء(0۷۷۸ مقر ۲۹۷ /۱۰) (ثيبخلاو

 .(۱۰۹ مقر ۱۰۳/۱) (هسفن



 ۲:۱ الا

 لتقف َتْوّملا لّجعتساف ٌحارجلا هم يذلا :حیحصلا ثيدحلا يفو -۳
 . «رانلا لهأ نم وها :لكَي يبنلا لاقف فیس بابذب هّسفن

 لتق نمو «هلتاقك وهف رفكب انمؤم فذق ْنَمو یلتقک نمؤملا نعل :لاق های يبنلا
 ثیدح] " «ةمايقلا موي هب ُهللا هبلع ءيشب هّسفن ۳ 5 ۳ ۳ ۹4 ۲

 داع 6

 .«...يذلا ثيدح :حيحصلا يفوا :(ب) يف 0(

 مقر ۱۷۹ )١/ (رجافلا لجرلاب نيدلا ديوي هللا نإ باب) داهجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 ثيدح نم ١17( مقر )1١7/1 (هسفن ناسنالا لتف ميرحت ظلغ باب) ناميإلا باتك يف ملسمو ۲

 .دعس نب لهس

 .أطخ وهو «(رْيكُب يبأ نب ىبحيال :() يف (۳)

 .هانتبثأ ام باوصلاو «-اضيأ- اطخ وهو ءاريثك نب ىبحي# :(ب) يفو

 ۰0۱۰4۷ مقر) (نعللاو باس نم هنع ىهني ام باب) بد لا باتک يف يراخبلا هجرخأ (4)

 قیرط نم (۱۷۲) دعب (۱۱۰ مقر ۱۰4/۱) (هسفن ناسنالا لتق میرحت ظلغ باب) نامیالا باتک يف ملسمو

 .هوحن امهدنع امنإو ءامهل سيل روکذملا ظفللاو .هب تک يبأ نب یحی

 یمر نمیف ءاج ام باب) نامیالا باتک يف يذمرتلل وه امنإ روکذملا قیرطلا نم روکذملا ظفللاو
 «هلثم «...نمزملا نعالو كلمی ال امیف رذن دبعلا ىلع سيلا :هلوأو ( ۳۲ مقر ۲۲ )٥/ (رفکب هاخأ

 ۲٤۹(. مقر) :رظناو (۳۰۲/۳-۳۰۳) «عماجلا دنسملا» يف اهرظنا ظافلآ ثیدحللو

 .() نم طقس نیتفوفعملا نيب ام (۵)



 نورشعلاو ةسداسلا ةريبكلا

 "وسلا يضاقلا

 مه كيلوا هللا لزنأ امب مكي مل نمو : -ىلاعت- هللا لاق
 «نورفاکلا ۳1 هم

 .74...نوُفْب ةُيلِهاَجلا مكحفأ] :-یلاعت- لاقو

 قزح و وار يا تك ا لا -ىلاعت- لاقو
 .“4نونعاللا لر هللا ْمُهْنَعلَي كِيَلوُأ باتکنا يف سان هاني

 نب "ةحلط نع هانآ هاضرأ ال دانسإب (هحیحص) يف مکاحلا یور دقو -0
 . هللا لر ام ریغب مکخ مامإ ةالص ٌهللا لبقی ال» :لاق ةا يبنلا نع «هللا ديبع

 نم مكحلا يف روجلا نأ ىلع ءاملعلا عمجاوف :(۷6 /5) (ديهمتلا» يف ربلادبع نبا لاق ()
 ل یا ی ماو تي

 نم مهلعفف هللا لزنأ ام ريغب اومكح اذإ «ناطلسلاو يلاولاو مکاحلا يضاقلاب تحلي : :ةديبع وبأ لاق
 «ةیمیت نبا ىواتف عومجم» : :-ًامازا- رظناو .رئابكلا نم عونلا اذه نأ انررق نآ قبسو اعطت يلمعلا رفكلا
۳۳/۲۸ 

 اهسفن ةروسلا نم ( © مقر) ةيآ يهو ««نوملاظلا مه كتلوأف ...# :(ب) يفو .۶4 :ةدئاملا 92

 .4...ًامكح هللا نم نسحآ نمو# :ةدايز عم (ب) يف تءاجو .۵۰ :ةدئاملا (۳)

 ) )6:ةرقبلا ۱١۹ .

 .أطخخ وهو ««...ةحلط ابأ هاضرآ ال دانسإب ...» :(ب) يف (0)

 ,(۲۹۷ /۲) ؛ريبكلا ءافعضلا» يف يليقعلاو :(۸۹/4) «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأ (5)
 نب رمع دنسما يف يدنغابلاو ۲ مفر ۰ ٠ /5) «لامعلا زنک» يف امك- «باقلألا» يف يزاريشلاو

 لاقو .هب ءةحلط نسع هقدابع نب هللادبع نب ةدابع نع «زيزعلادبع نب رمع قيرط نم (۸۷ مقر) ؛زیزعلادیع
 .!هاجرخی ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه :مكاحلا

 .« مهتم ؛يودعلا دمحم نب هللادبع هيفو «ملظم هدنسا :لاقف ؛يبهذلا هبقعتو

 -دنسلا ىلع سيلو ؛لوهجم وار هيف يذلا دنسلا ىلع «ملظم هدنس» :ءاملعلا قلطي :ةئيبع وبأ لاق



 .مهتم هيف يذلا-

 دنس يف امك- هللادبع نب ةدابع نب ةدابع وأ «-مكاحلا دنس يف اذك- ةدابع نب هللادبع نب ةدابعو

 .لوهجم -يليقعلا

 عيكو هامر يودعلاو ؟هريغ مأ انه رركذملا له فلتخاو دمحم نب هللادبع وهف ؛يودعلا امأو

 يراخبلا هنع لاقو «عضولاب عيكو هامر يذلا يودعلا دمحم نب هللادبع وه هنإ ليقف :هنع لاقو ءعضولاب

 جاجتحالا لحي ال :نابح نبا لاقو .كورتم :ةرم يتطقرادلا لاقو .ثيدحلا ركنم :ينطقرادلاو متاح وبأو

 نب هللادبع عضو نم ثيدحلا اذه نإ :نولوقي ثيدحلاب ملعلا لهآ نم ةعامج :ربلادبع نبا لاقو .هریخب
 خيراستلا»و ۱6۹۷-۱8۹۹ /6) يدع نبال «لماکلا» :رظنا .بذكلاب موسوم مهدنع وهو ؛يودعلا دمحم

 .6۲۷ مقر ۲۰-۲۱ /5) «بیلهتلااو )٩/۲« (نيحورجملا»و ؛(7/1١٠) يراخبلل «ريغصلا

 يردعلا هب فرع ثيدح وه لب ءانه يذلا سيل ربلادبع نبا هيلإ راشأ يذلا ثيدحلا اذهو :تلق

 نم (ةعمجلا ضرف باب) ةالصلا ةماقإ يف (۱۰۸۱ مقر ۳4۳ /۱) «هننس» يف هجام نبا هجرخأ ام وهو ءاذه

 هللا لوسر انبطخ :لاق «هللادبع نب رباج نع «بیسملا نب ديعس نع هديز نب يلع نع ءاذه يودعلا قيرط
 .ثيدحلا *...اوتومت نأ لبق هللا ىلإ اوبوت !سانلا اهيأ اي» :لاقف كي

 يذلا ثيدحلا يوار يودعلا وه هجام نبا دنع يذلا ثيدحلا اذه يوار يودعلا نأ ىأر نممو

 مقر 4۸0 /۲) «نازيملا» يف كلذب هحيرصتو ءانه همالك نم حضتي امك -هللا همحر- فنصملا :اته

 اذه انثيدح لعأ ثيح (177/7) «بيغرتلا» يف يرذنملاو «هتمجرت يف نيثيدحلا الك ركذ ثيح ۸

 «بیذهتلا» يف رجح نبا امهنیب قرفو «(۲۹۸و ۲۹۷ /۲) !هباتک» يف امهنیب قرف دقف ؛يليقعلا امآو يودعلاب

 رکذ نأ دعب لاق امناو «يشب مزجی ملو ؛«لفاحلا» يف يتابلا قیرفت ىلع ٌءانب (۲۸و ۲۷ مقر ۲۱ر ۲۰ /۲)

 هل جرخأو ؛يدع نبا هرکذ يذلا ريغ وه :يتابنلا لاقو ...لوألا ريغ وه :«لفاحلا» يف ينابنلا لاق» :يناثلا

 !لاق اذک هجام نیا

 ءيشب مزجی مل هنأ ىلع لدي ام !لاق اذك» :«قيرفتلا» يف يتابنلا نع رجح نبا لوق يفو :تلق

 .كلذ نم

 نم قيرفتلاب ٌمزجلا لعجی ام اذهو :زيزعلادبع نب رمع نع يوري هنأ ركذ امهنم لك ةمجرت يفو

 هركذ دعب يليقعلا لاق ءةتبلا حصي ال هدانسإف یهتمو لوهجم ىلع رودي ثيدحلاف يأ ىلعو

 ثیدحلاوا :لاقو «ثيدحلا ركذ مث ارخآ قيرط نم حصيو «قيرطلا اذه نم هثيدح حصي الو» :يودعلا

 .«ظوفحم ريغ هلوأو دانسالا اذه ريغب فورعم ثيدحلا رخآ دانسالا اذه ريغب سانلا ثيدح نم فورعم

 -ىضمو :يليقعلا مالكب دارملا يهو ؛؛روهط ريغب ةالص لبقت ال» :يه ؛ةمتت ثيدحلل :تلق



 ب اجلا 93

 لكي يبنلا نع دیر ثيدح نم -هيلع ةدهعلاو-ًاضيأ- مکاحلا حصو -۲

 «ةنجلا يف وهف هب ىضققف قحلا فرع ضاق دانا يف نايضاقو ةنجلا يف ضاق» :لاق

 لا يف وهف ملع ريغب ىضق ضاقو ءرالا يف رهف ادم زاجف حلا فرع ضاقو

 .(۱۵6) مقرب اهجيرخت-

 جيرخت» يف يواخسلا داح ؟مهتملا يوارلا مأ ةلاهجلا يه له :ثيدحلا ةلع يف فالخلا ببسبو

 :همالك صن اذهو «هفيعضتب ىفتكاو ءاهديدحت نع (ةيناثلا ةعبطلا /يقيقحتب - ۱۷۱ ص) «نيلداعلا ثيداحأ

 ريغ هنإ» :لاقو «هل «ءافعضلا» باتك نم زيزعلادبع نب رمع نع هيوار ةمجرت يف يليقعلا هجرخألا

 .«لوهجم هيوري نم ةماعو .ظوفحم

 .«فّرعُم هدعب امو ««روهط ريغب ةالص لبقت الا :هلوق -ينعي- هتيقبو ظوفحم ريغ نتملا لوأوا :لاق

 .ىهتنا (.*حصی ال ثيدحلا اذه ّنإ» :«لفاحلا» يف يتابنلا لاقو

 ربلادبع نباو (۱۵ /۱) «ةاضقلا رابخأل يف عيكوو ۰ /5) (كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأ )١(

 نب هللادبع نع «ريبج نب ميكح نع يونغلا ريكب نب هللادبع قيرط نم (۸۷ /۲) «ملعلا نایب عماج» يف
 .هعفر هيبأ نع «ةديرب

 :لاقو «هلثم «...فرع ضاق ءةنجلا يف ضاقو ءراتلا يف نايضاق :ةثالث ةاضقلا» :مکاحلا دنع هظفلو

 .«حیحص)

 :«ثسیدحلا رکنم وهو «يوتعلا ريكب نب هللادبع هيف :تلق) :هلوقب «صيخلتلا» يف فنصملا هبقعتو
 !«هیلع ةدهعلاو مکاحلا ححصو# :انه لاق اذلو

 لاقو .ةعيشلا تع ْنِم لاک :مناح وبأ هيف لاق ؛يونغلا ببب الج فیعض روكذملا دانسإلاو
 :-رومأم ربغ- رظناو ۱۳۳۵ /۸) «هناقث» يف نابح نبأ همجرتو «يوقب سيلو قدنصلا لهأ نم :يجاسلا

 .(575 /9) «ناسللا»و :(۳۹۹/۲) «نازيملا»

 لالعإلا) :نيجرخملا دنع هب لومعملا لصألاو «ىلعأ ةلع هيفو !ىندألاب هل فنصملا لالعإ نكلو
 .(ىندألاب ال ىلعألاب

 نبا لاقو «ةبعش هكرتو .برطضم ثيدحلا فيعض :دمحأ لاق «يونغلا خيش ریج نب ميكح هیفف

 هللا لأسن دومحم ريغ يأر هل ,تیدحلا ركنم «ثيدحلا فيعض :مئاح وبأ لاقو . ءيشب سيل : :نیعم

 .(480 /۲) "بیذهتلا» :هل رظناو .؟فیعضا :«بيرقتلا» يف رجح نبا لاقو .عیشتلا ىف لاغ ةمالسلا

 .هاوس بر ال «قفوملا هللاو هجیرختو يتالا ثیدحلا :رظنا .ةديدع قرط هل «حيحص ثیدحلاو



 ؛هب يضقي ام ىلع هلوسرو هللا نم نی الو ملع ريغب ىضق نم لكف :تلق
 .دیعولا اذه یف لحاد وهف

 نع ةديرب نبا نع ةديب نب "ادعس نع «شمعألا نع يرش یورو - 3

 هدوم 8 ..ةنجلا يف ضاقو را يف نايضاق» ال هللا لوسر لاق :لاق هيأ

 .يوق هداتس ' "!«ملعي ىتح ًايضاق نوکیال نه :لاق ؟لهجي يذلا بن امف :””اولاق

 وهو ((أ) يف ام حيحصلاو ءأطخ وهو !«ةديبع نب دیعس» :«كردتسملا» عوبطمو ء(ب) يف (۱)

 اةرهملا فاحتإلو :(6۱9 /۳) «بيذهتلا بيذهت»و 4۲۹۰ )٠١/ «لامكلا بيذهت» يف امل قفاوملا

 .جيرختلا رداصمو 0۸ 79

 .«لاق» :(ب) يف (۲)

 1۱۳ /۳) (يضاقلا يف رو هللا لوسر نع ءاج ام باب) ماکح الا باوبآ يف يذمرتلا هجرخآ (۳)

 ۰۱۳ /۱) (ةاضقلا رابخآ» يف عيكوو ۱۳۳۲ /4و ۸۰6-۸۱۵ /۲) «لماکلا» يف يدع نباو ( ۳۲ مقر

 ۸60۲ مقر ۹6 /۱) اهدنسسا يف ينايورلاو 6۱۱۵4 مقر 5/1) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو ۶

 قیرط نم (۸۱/۲) «ملعلا نايب عماج» يف ربلادبع نباو ( ۰ ) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو

 .هب .كيرش

 .فتصملا لاق امك يوقب سیلو «فیعض هدانساو

 اذه رکذو !«...ملسم طرش ىلع حیحص وانساب دهاش هلو» :قباسلا ثیدحلا رثإ مکاحلا لاق

 .قيرطلا

 وهو كيرش هيفف روكذملا دانسالا امأو !امُهُمزاي مل ام «نيحيحصلا» باحصا ٌمكاحلا را

 لدي الف «هحیحصا يف هب ملسم داهشتسا امأو :ءاضقلا يلو ذنم هظفح ريغت ءاريثك ئطخي هنأ الإ قودص

 ضرألا باب) عويبلا باتک يف هدنع هتياورو ءاجاجتحا ال اداهشتسا هل ىور امنإ هنأل ؛هدنع ةجح هنأ ىلع

 تاعباتملاو دهاوشلاو ؛جيرج نباو نايفسو بريأل ةعباتم اهقاس (۱۲۲۱ مقر ۱۱۸٤-۱۱۸٥ /۳) (حنمت

 كرتو ةعامج ثيداحأب «هحبحص» يف ملسم دهشتسا دقو ءلوصألا يف لمتحي ال ام اهيف لمتحي

 .هطرش ىلع سيل ثيدحلا اذهف مهب جاجتحالا

 الإ هریسی فعض نم ملست ال ءأعوفرم هيبأ نع «ةديرب نب هللادبع نع ةديدع ىرخأ قرط ثيدحللو

 :اماوقأو هقرط ىجرأ نمو «هريغل حيحصلا ةبتر ىلإ ثيدحلا لصي اهقرط عومجمب اهنأ

 -يئاسنلاو ۳۵۷۳ مقر ۲۹۹ /۳) (ىطخي يضاقلا يف باب) ةيضقألا باتك يف دواد وبأ هجرخآ ام



 زاها 6

 دحآ نم اما :لاق لكي يبنلا نع *" نایس نب لِقعَم ثيدح هنم ىوقأو - ۸
 .«راثلا يف هللا هّبك الإ ؛مهيف ٌلدعی الف ةّمألا هذه رومأ نم ءيش ىلع نوكي

 1471-1517 /۳) (لهاجلا مكاحلل -ىلاعت- هللا ّدعأ ام ركذ باب) ءاضقلا باتك يف «ىربكلا ننسلا» يفح

 دهتجي مكاحلا باب) ماكحألا باتك يف هجام نباو :-(۹۵ /۲) «فارشألا ةفحن» يف امكو- (۵۹۲۲ مقر

 ننسلا» يف يقهيبلاو ۱۵-۶ )١/ «ةاضقلا رابحأ» يف میکوو 4۲۳۱۵ مقر ۷۷۱/۲) (قحلا بيصيف

 مقر ۲۲۲/۱۶) «راثآلاو ننسلا ةفرعماو (۱۸۳ مقر /۱۷۷ ص) «لخدملا»و (۱۱۱/۱۰) ؛یربکلا

 «ينامرلا مشاه يبأ نع «ةفيلخ نب بفلح قيرط نم (۸۷ /۲) «ملعلا نایب عماج» يف ربلادبع نباو ( ۲

 .هب «ةليرب نبأ نع

 .هرمع رخآ يف طلتخا هنأ الإ «قودص ةفيلخ نب فلخو «تاقث هلاجرو

 .اهيف ءيش حصأ اذهو» :دواد وبأ لاق

 نم (۱۵/۱) ؛ةاضقلا رابخآ» يف عيكوو (۱۲۳) «ثيدحلا مولع ةفرعم يف مكاحلا هجرخأو

 .هب «ةديرب نب هللادبع دنع نيرخآ نيقيرط

 .هب «ةديرب نب ناميلس قيرط نم )1١١07( «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخآو
 ةيهارك يف ءاج ام باب) ةالصلا باوبأ يف «هعماج» يف يذمرتلا هيلإ راشأ :يلع نع بابلا يفو

 هيلع هقيلعت يف ركاش دمحأ ثّدحملا ةمالعلا لاقو (۱۸۳ مقر) رثإ (رجفلا دعبو رصعلا دعب ةالصلا

 .«ةديرب ثيدح هانعم يف نكلو هنع ثحبلا ةرثك عم «هدجآ مل اذه يلع ثیدح# :(۳ شماه 0

 يقهيبلل «تايفالخلا# :-ًامازل- رظناو .(۱۸/۱) «ةاضقلا رابخأ» يف عيكو هجرحأ :ةديبع وبأ لاق
 .هيلع يقيلعتو (۱۳۹/۲)

 ةسلاجملااو :(7714 مقر ۲۳۵-۲۳۷ /۸) ءاورإلا» :رظنا .رمع نبا نع -ًاضيأ- بابلا يفو

 .هيلع يقيلعتو (005-504/5)

 يف سيلو» :لاقو درفم «ءزج» يف هقرط عمج هنأ (۱8۷ /۱۳) ؛حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا دافأو

 .يتالا ثيدحلا :رظناو .«أطخأو دهتجا هنأ :اهنم ءيش

 .أطخ وهو :نانسا :نم الدب ««راسيلا :(ب) يف ()

 نع «لقعم ةنبا نع «ينهدلا رامع قيرط نم )٤/ ۹۰-٩۱( «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخآ (۲)

 نم عوبطملا يفو «باوصلا وهو .(15884 مقر ۳۸۱/۱۳) «ةرهملا فاحت يف اذك .هب ءاهيبأ

 .بوصيلف ءاطخأ ةثالث هيفو «لقعم (!!)مأ نع (!!)هيبأ نع ؛ينهدلا (!!)رماع نع» :كردتسملا»

 = !يبهذلا هقفاوو !اهاجرخپ ملو هدانسالا حیحص» :مکاحلا لاقو



۳:۷ 

 «يِرْبقَملا نع -قودص وهو- ّيَِسَخأْلا دمحم نب نامثع "یورو -8
 ريغب حد املاکف سالا نيي ًايضاق لج نمد :لاق ی يبنلا نع «ةريره يبأ نع

 يف مكاحلا لاجر» هباتك يف -هللا همحر- يعداولا لبقم خيشلا دزي ملو ؛ةلوهجم لقعم ةنبا :تلق =

 اهنأ ىلع ًءانب «يعجشألا نانس نب لقعم تنب لقعم مأ» :هلوق ىلع (۱۹۳۳ مقر 477 /۷) «كردتسملا

 هبني ملو !هتافيرحت عيمجب دنسلا تبثأ ذإ ؛كلذك سيل رمألاو «(41/9/7) «بيرقتلا» يف ةروكذملا ةيباحصلا

 !هيف ام ىلع

 .مكاحلا ىلإ الإ (۲۳ /5) «لامعلا زنك" بحاص هزعي ملو

 ام :رظناو .انقيقحتب هرظنا «نيلداعلا ثيداحأ جيرخت» يف يواخسلا اهركذ ثیدح ريغ هل دهشيو

 .(44 )۰٩۳ مقرب مدقت

 .۰..۱.نعول :(ب) يف )١(

 ۷۷٤ /۲) «نتسلا» يف هجام نبأ هقيرط نموس (۲۳۸/۷) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ (۲)

 «للادبع ناو ۳۹۵ /۲) ادنسملا# يف دمحأو ٤۸۹(-« /۱۹) «لامکلا بيذهت» يف يزملاو 401807“ مقر
 «كردتسملاا يف مكاحلاو 0۹۲۵ 0۹۲ 5) «یربکلا نتسلا» يف يئاسنلاو ۳۹۵ /۲) «دنسملا دئاوزا يف

 يف )٩۱/۱۰( يقهييلاو (؟ ١5 /5) ينطقرادلاو ٩۰۸ ۰۷ /۱) «ةاضقلا رابخأا يف میکوو »)41/50

 يبهذلاو ۱۵۱ /) «دادغب خيرات يف بيطخلاو ء(١۸٥ 4) «راثآلاو ننسلا ةفرعم» يف يقهيبلاو ««امهننس»

 .هب دمحم نب نامثع نع قرط نم "رابکلا خياشملا ثيدح نم رانيدلا» يف

 .يسنخألا دمحم نب نامثع لجأ نم ؛نسح هدانسإو «(يربقملا) عم (جرعألا) نرق مهضعبو

 «ىسيع نب ناوفص نع نيقيرط نم )٩/۱( «ةاضقلا رابخألا يف عيكوو ۰10۱۳) ىلعي وبأ هجرخأو

 !بولقم وهو ««نامثع نب دمحما :«ىلعي يبأ دنسما عوبطم يفو .هب ؛يربقملا نع دنه يبأ نب ديعس نع

 .هب ؛ناوفص قيرط نم ١١١( ص) «ناجرج خیران» يف يمهسلاو «۲۳۰/۲) دمحأ هجرخأو

 !يسنخألا هنم طقسو

 نب ديعس) هيف نآ الا .هب ؛يسنخألا قيرط نم (4/1) عيكوو :(0473) ىلعي وبأ هجرخأو

 -۷۸ صو ءيجعلق .ط - 88-84 ص) «للعلا» يف ذ ينيدملا نب يلع طّاغو «(يرّبقملا) :لدب ؛«(بيسملا

 وه ًاديعس نأ ابرصو «ةياورلا هذه (۱۹۵ ق /۳) (للعلا» يف يف ينطقرادلاو «عيكوو «(يمظعألا .ط - ۹

 .بيسملا نبا سيلو «يريقملا

 دبلط يف باب) ةيضقألا باتك يف دواد وبأو «(۲۳۹/۷) «فلصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآو
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 مكحي ملو هتحص ىلع لیلدلا هب ماق امب ىضقو مكاحلا دهتجا ”"اذإ امأ

 :دب الو روجام وهف ؛لوقلا كلذ فعض حال دقو هیقف يآرب

 دهتجا ناو «نارجآ هلف باصأف مكاحلا دهتجا اذإ» و يبنلا لرقل -۰

 .هيلع قفتم "”(رجأ هلف أطخأف

 هب يضقي اميف ًادلقم ناك اذإ اميف ؛مكحلا يف دهتجا اذإ رجال يتلا بترف

 دیج]

 يف لب هللا لوسر نع ءاج ام بابل ماكحألا باوبآ يف يذمرتلاو (۳۵۷۱ مقر ۲۹۸ /۳) (ءاضقلا-

 هتاضقلا رابخآ» يف عیکوو ) ؟یربکلا ننسلا» يف يئاسنلاو ۱۳۲۵ مقر ۱۱6 /۳) (يضاقلا

 ينطقرادلاو «(541) «ريغصلا» يف يناربطلاو 4410 /۲) «لماكلا» يف يدع نبار )

 حرش» يف يوغبلاو (۳۹۲) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو هامهننس» يف (۹۱/۱۰) يقهيبلاو )5١4/5(

 «لاسکلا بيذهت» يف يزملاو ۱۲۲۲ (۱۲۱) ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نباو 4۲۹۲ مقر) «ةنسلا

 .هقرط عومجمب حيحص ثيدحلاو ءةنسح اهضعبو .هب «يربقملا نع قرط نم (؟4 /)
 مر نيكسلاب حبذلا أل ؛حّبَدلا دشآ حبذ هنأ ديرأ» :يدنسلا لاق ««نيكس ريغب حب دق» :هلوق

 ًاحبذ سيل هنأل ها تیم الو اح ال هیفیقی ابذ لب ملتقي ًاحبذ ال حبذ هنأ دارملا وأ «هریغب هفالخب «ةحيبذلل
 .ًاًيح نوكي ىتح حبذلا نع ملاس وه الو ؛تومي ىتح نيكسب

 يلتبا هنأ كلذو هندب كاله نود هنيد كاله نع ةرابع وه يذلا «فراعتملا ريغ حبذلا دارآ :لیقو

 ءاضقلل يلوتلا مذ ىلع هلمح روهمجلاو تمایقلا موي ىلإ ةمادنلا هبقعی يذلا ليضعملا ءادلاو «مئادلا ءانعلاب

 ...رطخلا نم هيف امل ؛هنع بيغرتلاو

 اذه ىلعو ؛ةّيدرلا هتاوهشو «ةشيبخلا هبعاود تيمُي نأ هل يغبني هنأ :(حبذ» ىنعم :مهضعب لاقو

 .«ملعأ -ىلاعت- هللاو مذ الو حدمب قلعتي ال هلاحب هب قيلي ام ىلإ هل ٌداشرإ ثيدحلاو «رمألا ةلزنمب ربخلاف

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيبام (۱)

 .اديج هدانسإولا :(۳۵ ص) «رابکلا خياشملا ثيدح نم رانيدلا» يف -ًاضيأ- فنصملا لاقو

 نا :(ب) يف ()

 (اطخأ وأ باصاف دهتجا اذإ مكاحلا رجأ باب) ماصتعالا باتك يف يراخبلا هجرخآ (۳)

 (اطخا وأ باصاف دهتجا اذإ مكاحلا رجأ نايب باب) ةيضقألا باتك يف ملسمو ۷۳۵۲ مقر 718/177

 .-هنع هللا يضر- صاعلا نب ورمع ثيدح نم (۱۷۱۲ مقر 7



e ال 
 .ربخلا يف لخدی ملف

 .مصخلا نم امّيرم ال .نابضغ وهو مكحي نأ يضاقلا ىلع مرحيو

 دقف ؛عرو دلو رر قالخآو بصق سو «لع هلق يضاقلا يف عمتجا اذإو

 .رانلا نم صالخلاب ردابيو هسفن لزعي نأ هيلع بجوو «هتراسخ تمت

 ىلع وللا ةنعلا :ِلكي هللا لوسر لاق :لاق ءورمع نب هللادبع نعو -۱
 .يذمرتلا هححص " «يشترملاو يشاّرلا

 ١١5(. ص) «هنساحمو قطنملا بويع» :رظنا .هل لعف الو «نلخلا ةسارش :ةراعزلا .ةرعز قالخا (۱)

 1۱۲۳ /۳) (مكحلا يف يشترملاو يشارلا يف ءاج ام باب) ماكحألا باوبأ يف يذمرتلا هجرتخأ (۲)

 يف هجام نباو (۳۵۸۰ مقر 7٠١ /۳) (ةوشرلا ةسيهارك باب) ةيضقألا باتك يف دواد وبأو (۱۳۳۷ مقر

 ۰۱54 /۲) دمحأو ««مهننس يف (۲۳۱۳ مقر ۷۷۵ /۲) (ةوشرلاو فيحلا يف ظيلغتلا باب) ماكحألا باتک

 -۱۰۲/4) «كردتسملا» يف مکاحلاو امهیدنسما يف (۲۲۷۲ مقر) يسلايطلاو ۲( ۹۹ ۰

 يف ينطقرادلاو ۲۸ /۱) ؛ريغصلا» يف يناريطلاو :(۵۸۵ مقر) «یفتنملا» يف دوراجلا نباو ۳

 ؟ةتسسلا حرش يف يوغبلاو (۱۳۸/۱۰-۱۳۹) «یربکلا ننسلا» يف يقهيلاو ۲۷١(« /) «للعلا»

 .حیحص دانساپ ورمع نب هللادبع ثيدح نم (۲۶۹۳ مقر ۸۸-۸۷ /۱۰)

 .يبهذلا هقفاوو مکاحلا هححصو :احیص نسح ثیلحا :يذمرتلا لاق

 .ةريره يبأ نع بابلا يفو

 نباو ؛(۱۰۳ /4) «كردتسملا» يف مكاحلاو ۱۳۳۹ مقر ۱۲۲ /۳) «عماجلا7 يف يذمرتلا هجرخأ

 .(۵۸6 مقر) «ىقتنملا» يف دوراجلا نباو ء(ادراوم» - ۱۱۹۲ مقر) «(حيحصلا» يف نابح

 هدانسإو .مكحلا يف يشئرملاو يشارلا نعل و هللا لوسر نإ :ظفلب يناربطلا دنع ةملس مأ نعو

 ىلع يقيلعتو «(۱۸۹/4) «ریبحلا صيخلتلا» :رظناو ١517(. /۳) «بیهرتلاو بيغرتلا يف امك ؛ديج

 .(0۳۰/۳) «نيعقوملا مالعإ)و ١17-/١١17( /۳) يبطاشلل «تاقفاوملا»

 هلقع فرحناو همهف جوعا نم اهلحتساو ءتحسلا نم يهو «مايألا هذه (ةوشرلا) ترهتشا دقو
 عایضو «ةدسفملا نم كلذ يف امل اهتمرحو ؛فئاظولا باحصأو ةاضقلاو ماكحلا اميس الو ؛(ةيدهلا) مساب

 .سانلاب ىذأ قاحلإو ةرضم هيف هجو ىلع ذخؤت ام قالطإلا ىلع اهآوسأو «قحلا

 -«قح لاطبإ ىلع ةوشرلا ذخأ نأ فلسلا نيب فالح الو :(187/7) «هریسفتا يف يبطرقلا لاق



 الا 3

 نورشعلاو ةعباسلا ةريبكلا

 هلهآ ىلع نسحتسملا داوَقلا

 ىَلَع كلذ مرو كرشم ْوأ ناز الإ اهن ال ٌةنارلاو» :-یلاعت- هللا لاق
 نرم

 نب ملاس انثلح جرعألا راسي نب هللادبع نع «لالب نب نامیلس نعو -۲
 هیدلاو ٌقاعلا :ةنجلا نولخدی ال بس :لاق ای یبثلا نع «هيبآ نع هللادېع

 .«مارح تحس ؛زوجي ال ام وأ-

 يف لخدیو :ميقلا نبا نيدلا سمش خيشلا لاق» :(۲۲6 ص) «نيلفاغلا هيبنت» يف ساحنلا نبا لاقو

 .«(رئابكلا) نم اهعفدو ةوشرلا ذخأ نإ ررقو «!لمعلا اياده (ةوشرلا)

 نم تالوقن هنهو طقف ذخآلا ىلع ًامارح تالاحلا ضعب يف نوكت دقو ماسقأ ةوشرلا :تلق
 :كلذ نيبت بهاذملا ةددعتم ةيهقف بتک

 نم يفوخلا عفدل فی ام :عببارلا ...ماسقأ ةعبرأ ةوشرلا مثلا :(۲9۵ /۷) ةريدقلا حتق» يف ءاج

 الو هبجاو ملسملا نع ررضلا عفد نأل ؛ذخآلا ىلع مارح عفادلل لالح «هلامو هيضت ىلع هيلإ عوقدملا

 .بجاولا لعفیل لاملا ذخأ زوجي

 عفادلل زئاج وهف ملظلا لاطبال لاملا عفاد امآو» :(۱۹۳ /۷) «لیلخ ىلع يشرخلا حرش» يف ءاجو

 .«ذخ الا ىلع مارح

 امأو ءلامعلا نم هریغو يضاقلا ىلع مارح ةوشرلاو» :(۳۳۹ ص) ؛هيبنتلا ظافلآ ریرحت» يف ءاجو

 قح لاطبإ وأ لطاب ليصحت ىلإ لصوت ناو ؛عفدلا هيلع مرحي مل قح لیصحت ىلإ اهب لصوت ناف ؛اهمْفَد
 امهل لكوت ناف ؛ليلحتلاو ميرحتلا يف همكح هل ءامهنم هلكَومل عبات وهف امهنيب طسوتُملا امأو «هیلع مارحف

 .«هیلع مارح وهو لخآلا ليكو هنآل ؟هيلع مرح اعیمج

 هب سأب الف هبجاو ىلع هیرجیو هملظ هنع عفديل هاشر نإو) :(۳۱۲ /۷) «عانقلا فاشک» يف ءاجو

 .!هقح يف

 حابم كلذف ملظلا هسفن نع مفدیل ىطعأف هقح نم عنم نم اماف» :(۱۵۷ /۹) «ىلحملا» يف ءاجو

 .«مئاف لخآلا امآ :يطعملت

 ۰۳ :رونلا (۱)



 ١ زناكلإلا

 رمع نع هيبأ نع :لرقی مهضعب نکل «حیحص هدانسا «ءاسنلا او تولار

 «رمخلا نمدملاو «هيدلاوب قاعلا :ةسمايقلا موي مهيلإ هللا رظني ال ةئالثوا :يه ؛ةمتن ثيدحلل )١(

 .هيلع انقيلعت رظنا .(77) مقرب مدقتملا ثيدحلل يوق دهاش اذهو :«یطعآ امب نانملاو

 .روكذملا قيرطلا ريغ نم ةدحاو ةقايس يف -يتأيس امك- مات ثيدحلا ءاجو

 يف مكاحلاو (0۷۸) ادیحوتلال يف ةميزخ نبا اهجرخأ فنصملا اهدروأ يتلا ةعطقلاو

 .هب لالب نب ناميلس قيرط نم (۲۲۹/۱۰) «یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو «۷۲/۱) «كردتسملا»

 يف مكاحلاو :۲0۷۸) «ديحوتلا» يف ةميزخ نبا :-ًاضيأ- نامیلس قيرط نم همت جرمخأو
 .(۲7/۶4) (كردتسملا»

 ةخسنلا - ۱/۳۱۵ /1) «كردتسلا» يف مكاحلاو (۵۷) «ديحوتلا» يف ةميزخ نبا هجرخآو

 تهل وزعم ۰ مقر 741-744 /۸) «ةرهملا فاحتإ يف وهو «هعوبطم نم طقسر- (ةيرهزألا
 يتلا ةعطقلا ىلع ارصتقم لالب نب ناميلس قيرط نم (۱۹۸ مقر ۳۰۷-۳۰۸ /۱) «ةراتخملا» يف ءايضلاو

 .«رمع نع) :ةدايز اهيفو «فنصملا اهدروأ

 يف (0005 مقر ؟508/5-05) ىلعي وبأو (۱۸۷) رازبلاو (۱۳۹/۲) دمحأ :همامتب هجرخأو

 يف يناربطلاو ۸۰-۰۸۱ /5) (ىطعأ امب نانملا باب) ةاكزلا باتك يف «ىبتجملا» يف يئاسنلاو «!مهديناسم»
 (۳۲۸/۱) «لامکلا بیذهت» يف يزملاو ۰6۷۸۷۷ ۰۷۸۰۳) «بعشلا» يف يقهيبلاو (۱۳۱۸۰) «ریبکلا»

 .هب راسي نب هللادبع نع هدمحم نب رمع نع قرط نم

 .(۱۰۷۹۹) «بعشلا» يف يقهيبلا :روکذملا ىلع ارصتقم دمحم نب رمع قيرط نم هجرخأو

 يف ةميزخ نباو «(؟ناسحإلا» - 1710) اهحيحصا يف نابح نبا :هسفن قيرطلا نم هتمتت جرخأو

 لاق امك حيحصب سیلو «نسح هدانسإو (۸ /۸) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو :(۵۷۷) ةديحوتلا»

 نبا هركذو ؛عمج هنع یورو هل اجرخي مل راسي نب هللادبع نأ الإ «نيخيشلا لاجر هلاجر ؛معن ,فنصملا
 .«تاقثلا» يف نابح

 هاورال :(۱6۷-۱4۸ /۸) (عمجملا# يف يمثيهلا لاقو «(۲۲۰/۳) «بيغرتلا» يف يرذنملا هدوجو

 ."تاقث امهلاجرو «نيدانسإب رازبلا

 .هب ملاس نع ءورمع نب دمحم نع «ناطقلا نارمع قيرط نم (۱۸۷) رازبلا هجرخأ ءراسي نبا عبوتو

 لبسملا» :هيفو ءرمع نبا نع ءريمع نب ديبع قيرط نم (۱۳64۲) «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأو
 .«هيللاو قاعلا» :لدب ؛«هرازإ

 >نع ثدح نمع «عدجألا نب رمیوُع نب بهو نب نطق قیرط نم (۱۲۸ ۰1٩ /۲) دمحا هجرخأو



YoYس اکا  

۱ 

 وهو نيد هيلع اهل ّنأل وأ] ءاهيف ةبحمل لفاختیو ةشحافلا هلهأب نظی ناك نمف

 4 [مهضرفب هبلطتو يضاقلا ىلإ هعفرت :راخص ٌلافطأ هل وأ لیقث قادص وأ ءزجاع

 هل ةريغ ال نميف ريخ الو ءاهيلع سّرعی نم نود وهف

26 26 oF 

 نورشعلاو ةنماثلا ةريبكلا

 *لاجرلا نم ثّدخملاو ءاستلا نم ةَلجْرلا

 .۳شاوفلو مئإلا راک نوبت نیل :-یلاعت- هللا لاق

 هلهأ يف ری يذلا ؛ثویذلاو «قاعلاو ءرمخلا نمدم :ةنجلا مهيلع هللا مرح دق ةثالث» :هظفلو .هب ملاس

 .ملاس نع هاور يذلا خيشلا ةلاهجل ؛فیعض هدانسإو .«تبخلا

 .اهيلع قیلعتلاو (۲۰۵ ۰۲۰6 ۲۰۳ ۰۵4 ۰۲ مقر) :رظنا .دهاوش هل ثيدحلاو

 اماف ؛مهتأيهو «مهيز يف لاجرلاب تهبشت اذإ :ةلجر ةأرما :لاقيو َلُجَرْتملا :ىنعمب ؛(ءاسنلا ةلجراو

 .(۲۰۳/۲) «ةیاهنلا» يف اذک .دومحمف يارلاو ملعلا يف

 :هیفو «لالب نب نامیلس نع ءسيوأ يبأ نب رکب وبآ ينثدح :لالب نب نامیلس نب بویآ لاق (۱)

 لاق «رمع نع») :ةدايزب نامیاس نع «یج حآ يثدح :سیوآ يبأ نب ليعامسإ لاقو ءهعفر «رمع نبا نع»

 لی ناميلس نب بويأ ةياور ىلإ بلقلا» :-هعوبطم نم تطقسو- رمع ةياور بقع مكاحلا

 مدقتملا انجیرخت :رظناو .ملعأ هللاو «هيبأ نع ال رمع نبا نع ثيدحلاف ءاهدّيؤي ام دروو :تلق

 .يقاولاو يداهلا هللاو

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 2... :يهو ؛نورشعلاو ةنماثلا ةريبكلا» :(ب) يف (۳)

 هللاو «ةريبكلا هذه رخآ ىلع يتآلا ريخألا قيلعتلا :رظناو .ًابيرق امهفيرعت مدقت ؛ثويدلاو ةلجّولاو

 .قفوملا

 .۳۷ :ىروشلا (4)



 Yor اکیلا

 الك هللا لوسر ّنعل» :[-امهنع هللا يضر-] سابع نبا لاق -۳

 ."”حيحص اسلا نم تالجرتملاو لاجرلا نم َنيلتخملا

 .©0[نسح هداتسإ "«ءاسنلا نم ةلجَرلا هللا نعل» :لاق يي يبنلا نعو] -6

 لجرلا لَك هللا لوسر نعل» :[-هنع هللا يضر-] ةريره وبآ لاقو -۵

 وبأ هاور] حیحص هدانسإ ۳«لجرل سل ست ةأرملاو هةأرملا ةَسْنِل سی

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۱)

 ۳۳۳ /۱۰) (توسیلا نم ءاسنلاب نیهبشتملا جارخ| باب) سابللا باتک يف يراخبلا هجرخآ (۲)
 ۸۹ مقر

 .«نسح هدانسإلا :(ب) يف (۲)

 قيرط نم (40۹۹ مقر 30-71 /4) (ءاسنلا سابل باب) سابللا باتك يف دواد وبأ هجرخأ (4)

 .هب ,ةشئاع نع ؛ةكيلم يبآ نبا نع «جيرج نبا نع «نايفس

 .نعنع دقو «سلدم جيرج نبا نأ ريغ «تاقث هلاجرو

 .يتالا ةريره يبأ ثيدحو «قباسلا ثيدحلا :اهنم ؛ةريثكلا هدهاوشل حيحص ثيدحلا ْن الإ

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (0)

 .(1) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (1)

 (ءاسنلا سابل باب) سابللا باتك يف دواد وبأو ۳۲۵ /۲) «دنسملا» يف دمحأ هجرخآ (۷)

 مقر ٩۳ /۱۳) (هحيحص)» يف نابح نبأو (۹۲9۳) «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلاو 4۰۹۸ مقر )5/ ٠۰

 .هب ؛ةريره يبأ نع هببأ نع «حلاص يبأ نب ليهس نع لالب نب ناميلس قيرط نم («ناسحإلا» - ۲
 .ملسم لاجر نم وهو ءاهحيحص» يف يراخبلا هل جرخي مل ليهس «ملسم طرش ىلع حیحص هدانسإو

 :هظفلو .هب «لیهس نع مزاح يبأ نب زيزعلادبع قيرط نم (۱۹۱۳) «هننس» يف هجام نبا هجرخأو
 .«ءاسنلاب هبشتي لجرلاو «لاجرلاب هبشتت ةأرملا نعل ةي هللا لوسر نا

 س(4۷۲۸) «بعشلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (۲۸۹ 0۲۸۷ /۲) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأو

 نب بيط قيرط نم (۳۲۷ )٤/ «دادخب خیرات» يف بيطخلاو ((777 /۲) ؛ريبكلا ءافعضلا» يف يليقعلاو

 نوهبشتي نيذلا لاجرلا يشخم هللا لوسر نعل» :لاق ؛ةريره يبأ نع ؛حابر يبأ نب ءاطع نع دمحم

 = 0 .دمحم نب بيط ةلاهجل ؛فيعض دانسإ اذهو «لاجرلاب نيهبشتملا ءاسنلا نم تالجرتملاو «ءاسنلاب



 .هيف ًاعاطقنا نأ الإ ءءاطع نع ءرخآ قيرط نم هلثم (777/8) «فتصملا# يف ةيبش يبأ نبا جرخأو ۳

 :لاقو هوحن لیهس نع هدمحم نب ریهز قيرط نم (۱۹6 /1) !كردتسملا» يف مکاحلا هجرخآو

 .يبهذلا هقفاور «هاجرخی ملو ملسم طرش ىلع حیحص ثيدح اذه»

 نبا لاق «لاجرلاب ءاسنلا هبشتو ءاسنلاب لاجرلا هبشت ةمرح ىلع اهقوطنمب ةقباسلا ثیداح الا تلد

 :(يقيقحتب - ۱۲۲ ص) «ةیسورفلا» يف میقلا

 لکو «بارعألاو ءاسنلاو «نيطايشلاو «تاناویحلاو :رافکلاب هبشتلا نم عنملاب ةعيرشلا تءاج»

 .«صقا

 يف هبشتلا -ًاضيأ- كلذ لمشيو «نهب صتخت يتلا ةنيزلاو سابللا يف ءاسنلاب لاجرلا هبشت :دارملاو

 :بيبح نبا لاق «همالکو هتاكرح يف ءاسنلا هم هبشي يذلا :وهو ؛تخملا نعل ءاج اذلو «يشملاو مالكلا

 .هريغو يشملا يف سكتا نم ةذوخأم ؛ةشحافلا هنم فّرعُت مل ناو هلاجرلا نم ثنؤملا :وه :ثنخملا»

 نم فرش نكل «ءيش لك يف هبشتلا نع رجزلا ظفللا رهاظ» :«سوفنلا ةجهبا يف ةرمج يبأ نبا لاق

 .؟ريخلا رومأ يف هبشتلا ال ءاهوحنو تاكرحلاو تافصلا ضعبو يزلا يف ةبشتلا دارملا ّنأ ىرخألا ةلدألا

 يف لاقف :هبشتلا نم عونلا اذه رثأو ةروطح ةيميت نبا نيبو )408/٠١((« «حتفلا» يف رجح نبا هرقأو هلقنو

 :(۱۵/۲۲) ؛یواتفلا عومجم»

 ثدختلا ىلإ هب رمألا يضفي یتح «ههبشت بسحب نهقالخآ نم بستکی ءاسنلاب هبشتملا لجر لاو

 :لاق «كةأرمأ هناك هسقن نم نیکمتلاو ءضحملا

 ةکراشمو زوربلاو جربتلا نم اهيف ریصب یتح «مهقالخآ نم بستکن لاجرلاب ةهبشتملا ةأرملاو»

 ولعت امك ءلاجرلا ىلع ولعت نآ بلطتو :لجرلاهرهطْی امك اهندب رهظت نأ ىلإ نهضعب يضفي دق ام «لاجرلا
 درجمب لصسی دق ردقلا اذهو ءاسنلل عورشملا ءايحلا يفاني ام لاعف الا نم لعفتو یاسنلا ىلع اجر لا

 .«ةهباشملا

 دالب نم ريثك يف نايعلل ًارهاظ اهنم ًاريثك ىرن -هللاب الإ ةوق الو- انحبصأو ءروصو ناولأ هبشتللو

 مهسبلو ؛مههوجو ىلع قيحاسملا لاجرلا ضعب عضوك ؛رهاظ ثنخت ناولألا هذه ضعب يفو «نيملسملا

 لب !دحلا اذه ىلع رصنقا رم الا تيل ايو «مالکلا يف ةعويملاو رسكتلا ىلإ ليملاو ءاسنلاب صاخلا سابللا

 مه ءالؤهو ؛مهيديأ يف رواسألاو مهناذآ يف طارقألا برغلاب نينوتفملا بابشلا ضعب سبل ىلإ هادعت

 لكي هللا لوسر مهنعل نيذلا ؛ءاسنلاب نوهبشتملا «نوئتخملا

 «لاطنبلل ةارملا سبل :اهنم ؛-اضيأ- ناولأو روص لجرتللو «ريثك نهنم تالجرتملاف ؛ءاسنلا امأو

 يف ةأرجلاو «لامعألاو فئاظولاو نيكاكدلاو قاوسألا يف لاجرلا ةمحازمو «لاجرلا قالح ىلإ اهباهذو

 5 .ةرورض وأ ةجاح نود باعصلاو كلاهملا ماحتقاو .باطخلا



۹ 
 . ادواد

 باتذأک ٌطايرم مهم موق :امُّهَرأ مل راتلا لهآ نم نافنص» 4ي لاقو ٠05-
 ةرهسوؤر  تالیمم تالئام تايراع ٌتايساك ٌءاسنو «سانلا اهب نوبرضي رقبلا

 جول اهحير ّنإو ءاهحير ندجب الو ةّنجلا َنْدخدي ال ؛ةلئاملا '”تخببلا ””ةمنسأك
 .ملسم هجرخأ ””«اذكو اذك ةريسم نِم

 “يالا اوعاطأ بخ لاجرلا كله لآ E4 لاقو ¥

 «ةيميت نبا ىواتف عومجم»و )٥/ ۲٦۹(« «ریدقلا ضیفاو (۳۱۲/۲) «جاتحملا ةياهن» :رظناو >

 )۷١-۷۲« «يمالسإلا هقفلا يف هنع يهنملا هبشتلا»و (۹۹/۱) «ىواتفلل يواحلاهو ء۷7٤۱

۱۵۵-۸). 

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۱)

 نهریغ نملعی :يأ ؛(تاليمم) .هظفح نهمزلی امو «هللا ةعاط نع :هانعم لیق :(تالئام) (۲)

 نطشمی :(تالثام) :لیقو .نهفانكأل (تالیمم) تارتخبتم نيشمي (تالئام) :لیقو .مومنملا نهلعف
 حرش» يف يوونلا هلاق .ةطشملا كلت نهریغ نطشمی :(تالیمم) .اياغبلا ةطشم يهو هلئاملا ةطشملا
 1 5 (ةبطرق .ط - ۱۵۲/۱۶) ؟ملسم حيحص

 .تارجافلا نم نهوذح وذحي مو ءاياغبلا ةطشم يهو اليم ةطشملا نطشتمي نهنأب :دارملا (۳)

 ال اذهف :جنرفالا ءاسن هلعفت امك «سأرلا قوف رعشلا لعج :دارملاو ؛ةياسارخلا لبإلا :تخبلا (5)
 :رظناو .(۷ 0 !هیوانفا يف ميهاربإ نب دمحم خيشلا هدافآ .رافكلا ءاسنب هبشتلا نم هيف امل ؛زوجی

 .يرجيوتلل (۸۵ ص) «نييبتلاو حاضيإلا»

 مقر ۱۷۸۰ /۳) (تايراعلا تايساكلا ءاسنلا باب) ةنيزلاو سابللا باتك يف ملسم هجرخأ ()
 .-هنع هللا يضر- ةريره يبا ثيدح نم ۸

 ةلمعل ناهجو امهو نامزالتم (يقلخلا داسفلا)و (يسايسلا ملظلا) نأ ىلإ ةيوق ةراشإ هيف ثيدحلاو
 .نولوقي امك .ةدحاو

 1۲۵ مقر) «طسوألا» يف يناربطلاو «اامهیدنسم» يف (۳۱۹۲) رازبلاو )٥/ ٤١( دمحآ هجرخأ (1)
 يف مکاحلاو ؛(1۷۵ /۲) ؟ءافعضلا يف لماکلا» يف يدع نباو 46۳۹ /۲) «ناهبصأ رابخآ رکذ» يف ميعن وبأو

 .هعفر ةركب يبأ نع هيبأ نع «ةركب يبأ نب زيزعلادبع نب راكب قيرط نم (۲۹۱/6) «كردتسملا#
 !يبهذلا هقفاوو !!«هاجرخی ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاق

 وجرآ :يدع نبا لاقو ءافعضلا يف يبهذلا هدروآو .فیعض ةركب يبأ نب زیزعلادبع نب راكب :تلق

 نابح نبا هرکذو :عمج هنع یور هوبأو .مهثيدح بتکی نيذلا ءافعضلا ةلمج نم وهو :لاق هب سلب ال هنأ

 .(۲۸۷ /۱۳) «لامعلا زنكاو ۳۵۲/۷) «ریدقلا ضيف» :رظناو .«تاقثلا» يف يلجعلاو



 سراب ۲۹۹

 نم ولوللاو بهذلاو "ةنيزلا] راهظإ :ةأرملا اهيلع علت يتلا لاعفألا نيف

 ؟*سادملاو تاغابصلا اهسبلو ؛كلذ وحتو ربنعلاو كسيلاب اهبیطتو «باقنلا تحت

 ؟*حئاضفلا نم كلذ هبشآ ام ىلإ

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۱)

 رهاوجلاب عصرملا لاعنلا سبلت تناکف «لاعنلا نیزت كاذنآ ءاسنلا نم ةّينغلا ةقبطلا تناك (۲)

 ریرحلاب طیخملاو كسملاب وشحملاو :(يقيد) شامق نم اهضعب منصت تناکو قرات ةميركلا راجحألاو

 راد موسرف :رظنا .ريئانزلاب ةدودشملا ءادوسلا اهنمو (تاسادملا نم عونلا اذه ديرب فنصملا لعلو)

 سبالملا»و يلع ريمأ دیسل (۳۸۹ ص) «يمالسالا ندمتلاو برعلا خیرات» 4٩۲ ص) يباصلل «ةفالخلا

 .يدشر ةحيبصل (۷۲-۷۳ ص) «ةیمالسالا دوهعلا يف امرّوطتو ةيبرعلا

 هللاب الا ةوق الو «مويلا (تاملسملا) نم (تاجنرفتملا) سادم دسافم هيفف «يتآلا قیلعتلا :رظناو

 .میظعلا يلعلا

 حئاضفلا نم ريثك نع -ىلاعت هللا همحرس نيميثعلا حلاص دمحم ةمالعلا خیشلا ةليضف فشك (۳)

 عن ام (15-17 ص) «روفسلاو جربتلا لوح تانمؤملل تاهیجوت» يف لاقف ويلا ءاسنلا اهبف عقت يتلا

 جرخت ةباتثلا ةأرملا ىرت كنا ؛لقعلاو عرشلا رظنب هيف رظنلا يعدتسيو «نيبجلا هل ىدني امم ّنِإو»

 وأ ةريصق ةءابع الإ اهقوف سبل ؛ةليوط امإو ؛ةريصق امإ ؛ةليمج ةسبلأ «ةيرغم ةسبلأب قولا ىلإ اهتيب نم

 نوکی ًانايحأ هنكل ؛اههجو هب رتست رامخب جرخت «ًانايحأ ًادمع يه اهعفرتو ءانايحأ ءاوهلا اهحتفی «ةليوط

 ءاهيتجوو اهفناک اههجو تاعفترم زربس بوق ًادش اههجو ىلع هدشت ًانايحأو ءاههجو نول فصي ًاقيقر

 سانلل لوقت امنأك ءيلحلا ودبت ىتح اهيعارذ نع فشكت مث «تسبل ام بهذلا يلح نم ةسبال جرخت

 هبلق يف نم لك نتفي ؛ةحئارلا يوق بيطب ةبيطتم جرخت «ىمظع ةنحمو «ىربك ةنتف «يلع ام اودهاش

 اذكو اذك يهف سلجملاب ترمف ؛ترطعتسا اذإ ةأرملا نإ: يبنلا لاق دقو «لاجرلا نم ضرم

 ىلإ نكادحإ تجرح اذإ) :لكي لاقو . .حيحص نسح ثيلح : :لاقو «يدمرتلا هاور «-ةيئاز : :ينعيس

 ؛مهتشاو لاجّرلا ىوقأ يشمي امك ًايوق ايشم قوسلا يف يشمت اهتيب نم جرخت هایط سمت الف دجسملا

 توصب اهكحاضتو ءاهشزامت يهو اهتبحاص عم يشمتو ءاهطاشنو اهتوق سانلا فرعي نأ ديرت امناک

 ءاهيديو اهيعارذ نع تفشك دقو هیت ناكدلا بحاص ىلع فقت ءروظنم مفادتب اهفادتو ؛عومسم

 رطخلاو ةنتفلا بابسأ نم ءاسنلا ٌضعب هلعفي امم كلذ ريغ ىلإ ءاهعم كحضيو اهحزاميو هحزامت امبرو

 هيبن ءاسنل -ىلاعت- هللا لوقي مالسالا ةمأ قيرطو مالسإلا تاهيجوت نع جراخلا ذاشلا كولسلاو ميظعلا

 يبنلا لوقيو «[77 :بازحألا] (ىلوألا ٍةيلهاجلا حر نجرب الو ُنُكتويُب يف قو :ةودقلا نهو

 -اهللا دجاسم نم ؟ءيش يأ نم نهل ريخ «نهل ٌريخ ْنهتويبو هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال» :ِي



 ةأرملا عنمي نأ لجرلل زوجي هنأ ىلع لديل حیحصلا ثيدحلا اذه ّنِإو !؟قاوسألل نهجورخب فيكف-

 روفتسلاو جربتلا نم اهعنم امأ ءجرح الو كلذ يف هيلع مثإ الو هدجسملا ادع ام قوسلل جورخلا نم

 هقنیزلاب جربتلا نم ٌةعونمم ژوجعل ةأرملا تناك اذإف ءةمايقلا موي هنع لوؤسمو «هيأع بجاو هنإف ؛رطعتلاو

 ال يتاللا ءاسّنلا نم ُدِعاوَقلاو# :- لجو زع- هللا لوسقي ؟ةنتفلا لحم يه يتلا ةباشلا وكت فيكف

 ةللاو هل ريخ نشت اأو ةنيزب تا جرم ريغ نبی نعني ال خان نه سیف احاكن وجزر
 نی َنيِفْخُي ام ملل نهلجزاب ننرضی الوإ# :-یلاصتو هناحبم- لوقیو ؛[ 1۰ :رونلا] 4میلغ عیمس

 ىلع اهلجرب تبرض اذف ءاهبوثب هيفختو اهلجر يف هسبلت يذلا لاخلخلا وهو ٩0۳۱ :رونلا] 4نهتیز
 نمب فیکف « املا لر ةنيزلا لاجرل هب ماع ام لعفت نأ ةيهنم تناك اذإف هتوص حمس ضرألا

 !؟دنّرلا ةئيز دهاشت ىتح اهعارذ نع فشكت

 موق :ُدعَب امر مل رانلا لهأ نم نافنص#» :كَي يبنلا لوقيو «عامسلا ةنتف نم مظعأ ةنهاشملا ةنتف نإ

 ةمنسأك نهسوؤر «تاليمم تالثام «تايراع تايساك ءاسنو «سانلا اهب نوبرضی هرقبلا باتذاک طايس مهعم

 .«اذكو اذك ةريسم نم دجويل اهحير ْنِو ءاهحير َندَجي الو ءةنجلا َنلخدي ال ةلئاملا تخبلا

 ال ةوسکلا هذه ّنأل ؛«تایراع» نهنكلو «ةرسک نهيلع :يآ ؛(يتايساك» :نهنأب ب يبنلا نّهفصو

 نم نسهنم لصحي امب نهريغل «تاليمم قحلا قيرط نع تالئام» ءاهرصق وأ ءاهقيض وأ ءاهتفنل امإ ؛رتست
 ريعبلا ماسك نوكي ىتح اهريغ وأ ٌنِروعُتت ْنِم مهيلع ناب ؛ةلئاملا تخبلا ةمنسأك نهسرژرا قنتفلا
 .«لئاملا

 :مالك دعب -ًاضيل- لاقو

 عطا ني اقيض ًاسابل وأ ءاريصق ًاسابل مهتاب اول نأ مهيلع ناقو سانلا ضعب دنع عاش دقلا
 امناف ؛اهيلع نهرقي وأ ةسبلألا هذه لثم تاب سیل يذلا ناو مسجلا نول فصي ًافيفخ اسال وأ: مسجلا

 «...دعب امهرأ مسل رانلا لهأ نم نافنص» :لاق ثيح ايب يبنلا نع كلذ حص امك ؛رانلا لهأ سابل نهسیلپ

 .ًافنآ قبس دقو «ثيدحلا

 ؟رانلا لهأ نم كداؤف ةرمثو كتبا نوكت نأ ىضرت له ملسملا بألا اهيأ ايف

e 

 موق تاداع لإ قنسلاو نارا ا 9 نت يا نآ یضرت له

 ؟ةعيبطلا يدباعو نيينثولاو یراصتلاو دوهبلا نم اهوذخأ

 ,ةيراعلا ةیسکألا ههب اسکاوتفال ةندملا هذه رحب يف اوُقرغ نيذلا موقلا ءالؤه نأ متملع ام

 -كْونجو ءاهتياغ اوفرع مهنأل ؛اهیضر نم صالخلا نم مهنأو هاهتأطَو ني نوش نآلا مهنأ متملع امأ



 -ةوخإلا اهيأ- مواصقن مل اذإو ءمهسفنأل انج ام ةرمثلا سشو «هبلإ اولصو ام ٌةياغلا نشیو «ةئيسلا اهرم

 لوأ نم اهتأفطأ نإ ؛رانلاك تساقلاو حلاصلا معتو ءاندلب يف رشتتت فوسف ءانتانب اهنم عنمنو ءةسبلألا هذه

 رارفلا الو ءاهتمواقم عطتست ملو ءاهلوح ام تمهتلا رعتست اهتكرت ناو ءاهنم توجنو اهیلع تيضق اهرمأ

 نهيلع نإ :نولوقي «ةحيحص ريغ للعب نوللعتي سانلا ضعبو ؛كتردق نم ربكأ نوكت اهنأل ؛دعب اميف اهتم
 ايب ةزيجعلاو ذاخفألا مجح نيبت ةقيض ليوارسلا هذه ّنأل ؛ةحيحصب تسيل ةلعلا هذه نكلو ايفاض ًالاورس

 قلعت ُبجوي امم اذه لكو ءةنیمس وأ ٌةفيحن تنبلا تناك نِ نيو دص ًالّصْفِم اهلصافم رهظت داماك
 .«تايراع تايساك» :ايب يبنلا لوق يف اهلخدیو ءاهب ةريرشلاو ةثيبختلا سوفنلا

 اذإ تنبلا نأ كلذو «ةحابإلل هذهو ءاهتروعل مكح الو ةريغص تنبلا هذه نإ :سانلا ضعب لوقيو

 اهذاخفأ فاشكلا اهيلع َناّمو ءايحلا اهنع لاز ؛ةريغص يهو اهتسبل اذإو «ةريبك یمو اه ؛ةريغص یهو اهتسبل

 اذإو ءاهربك دنع اهفشک مظعتست ةارملا نإف رمألا لوأ بر تناك اذإ ندبلا نم عضاوملا هذه 3 ؛اهقاسو

 ّنأ ؛سحلاو ةداعلاب مولعم رسما اذهو دعب اميف اهقشك اهسفن يف ًاميظع نکی مل رمألا لوأ نم ةفوشكم تناك
 ؟باجتحالا نهيلع بجي تاريبك تانب اهسبلت ةسبلألا هذه نآلا ىرن انآ امك هيلع نام ابش داتعا اذإ ناسنإلا

 ةمئأ نم وهو -هللا همحر- يرهزلا لاق :بجنحت اهنإف سفنلا اهبطتو رظنلا اهب قلعتي ًاغلبم تغلب اذإ تنبلا گل
 ها !ةريغص تناك ناو «نهيلإ ٌرظنلا ىهّسشي نمم ءيش ىلإ رظنلا حلصي ال :نيعباتلا

 فاصنإلاو لقعلا رظنب ناسنإلا لمأتي نأب كلذ عيطتسن اننإ ؟ةسبلألا هذه ةمواقم عيطتسن فيك نكل

 نيذلا هبراقأو هلهأ اهنم عنم اهراضم نم عنتقا اذإف ءاهراضم ىلإو -اهيف ةعفنم الو- ةسبلألا هذه عفانم ىلإ

 ؛اهیعتسیو ؛نهدنع اهحبقتسيو ءراغصلا تانبلا سوفت يف اهنيشيو ءاهنم هناوخإ رذحيو «مهعنم عيطتسي
 .«بيعَم وهف اهل نم نري ىتح ءاهُضْخُبو ةسبلألا هذه ةهارك نهسوفن يف زكرتن

 :مالك دعب -ًاضيأ- لاقو

 تيقب نإ اهنأل ؛اهنع توكسلا وأ اهّلهاجت يغبني ال «ةريطخ ةلكشم ءاسنلا ةلكشم تحبصأ دقلا

 نعو مهيلهأ نع نولوؤسملا لی الفأ ءاهلهأو دلبلا ىلع ةميخو ُبقاوع اهل نوكيسف هيلع يه ام ىلع
 الا من «هتبارق تاذو هتخاو هتباو هتآرما حصني نأ هنكمي الفآ هلهأ ةيلوؤسم مهنم دحاو لك ىلع ّنأ مهدالب

 ؟ةبيطتم وأ ةجربتم جرخت ال نأ تجرح اذإ اهمزلیو ءاهنم دب ال ةجاحل الإ جورخلا نم هءاسن عنمي نأ هنكمي

 نهتوعدو .تابلاطلا نيب يعولا ثب ىلع نهثحي نأ نسردي براقأ وأ تاوخأ وأ تانب هل نم نكمي الا مث
 اذإ ؛ريسيو نكمم هلك اذه ّنإ ؟ةنيزلاب نهجورخو قاوسألا يف لوجتلاو رشلا نم نهريذحتو «ریخلا ىلإ

 .اهتميزع تيوقو «هتین تصلخو «هبر ناسنالا قدص

 :-أضيأ- مالك دعب لاق مث

 -میلسلا كولسلاب نهمزلنو مالسإلا لهأ قيرط ةفلاخم نم ءاسنلا نم ريثك هيف عقو ام كرادتن الفأ»



 ؟هقالخأو هتادابع يف هئاسنو هلاجر يف ًايمالسإ ًاعمتجم انُممتجم نوكي ىتح «میقتسملا طارصلاو-

 تعنص امنإ ةقيضلاو ةريصقلا بايثلاو جربتلا اذه نف ,رخآلا مویلاو هللاب نمؤي ال نم مکنرفی الو

 «متکرشآ ام كرشلا ىلإ مكوعد ولو «مترفک ام رفكلا ىلإ مكوعد ول مهنأ نوملعي مكءادعأ او بهل ًاديلقت

 يتلا بونذلا تارقحم ةهج نم «ىرخأ تاهج نم مكتيدو مكقالخأ اومدهي نأ مكنم نوضري نكلو

 .«رانلا ىلإ مكب لزنت ىتح اهنوتأتو اهنورقتحتف «مکنیعآ يف اهنورقحي

 يف جاحلا نبا هلاق ام كلذ نمو ریکو ميدق تاقسافلا حئاضف نم ءاملعلا ريذحتو :ةديبع وبا لاق

 :(۱۱۰/۱) «لخدملا»

 «نيدو لقع تاصقا نهو «نهسابل يف مويلا ءاسنلا اهثدحأ يتلا ةعدبلا هذه نم ملاعلا رذحيلو»

 نال ؛امهدضب ةنسلا تدروو ءامهنع يهنم امهو «ةريصقلاو ةقيضلا بايثلا هذه نم سلب ام كلذ نمف

 ناف ءةبكرلا ىلإ صيمقلا نلعجي نهبلاغو «كلذ ريغو اهبيدثو اهفاتكأ ةأرملا نم فصي بايثلا نم قيضلا
 عسو هيف نوکیو ءاهقلخ هرجت ةأرملا ليذ نأ مدقت دقو ءاهتروع تفشکنا «تماق وأ تسلج وأ تنحنا

 .«اهفصي ال ثيحب

 اذامف ویلا رشتی امك روجفلاو قسفلاو يرعلا هيف رشتنا دق نكي مل نمز يف جاحلا نبا لوق اذهو

 لک فشك ىلإ رمألا لصو دقل لب فاخفألاو ناقيسلاو روحنلاو رودصلا فشكت ىأر ول لوقي نأ هاسع

 «صقارملا يفو «حباسملا يفو «ئطاوشلا ىلع -ءاوس دح ىلع ءاسنلاو لاجرلا نم- نيتءوسلا ادع ءيش

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الف «ةروعلا لب مسجلا ءاضعأ مّسجي يذلا قيضلا سابللا رشتنا دقف كلذكو

 ًاركذ هسبالم عيمج نم درجتي نأ الإ اهيلإ لخدی نمل حمسي ال يتلا ةارعلا يداون نع لوقي اذامو
 يف اذك .هللاب الإ ةوق الو لوح الو «سانلا يديأ تبسك امب رحبلاو ربلا يف داسفلا رشتنا دقل ؛ىثنأ وأ ناك

 .(۲۹۳ ص) «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا»

 .0755) مقرب يتآلا ثيدحلا اهنع بئاغ اهجوزو ةجربتملا ةأرملا ديعو يف رظناو

 :نیرمآ ىلع هيبنتلا هلك اذه دعب يقب

 نمزلا اذه يف ءاسنلا ةيذحأ ؛(سادملا) سبل حئاضف نم فنصملا هركذ امب قحلي امم :امهلحآ

 توص َعِمسُ يكل يديدح رامسم اهبعك لفسأ يف دجوي يتلاو ءفرطلا ةبيدملا (ةيلاعلا بوعكلا) تاذ

 رارضألا نم مغرلاب ةيذحألا نم عاونألا هذه سابل ىلع لب ةأرملا نأو ءاهيلإ راظنألا تفلتل اهتاوطخ
 «ةقانألا رهظمب روهظلاو ةرهشلا حو هدیلقتا هاد هنكلو «مسجلل ةحيرم ريغ اهنأل اهب اهْعِقوت يتلا ةيحصلا

 يهو اهتايح يف لمعت تایدوبعلا نم ىتش ًافونص ةأرملا نهذ ىلع ُضرفَت ةعانصو فلكت نم اهيف امب

 .ضارتعالا ىلع یوقت الو جتحت ال ةخضار ةعناخ

 -يعلحاو ءاذه يسبلا :ةأرملاب حیصتف ءةيهان ةرمآ اهتبابس عفرتو راتب فیس لمحت ءايزألا روشن



 ينو «رماوألا هذه ضفر يف ةدحاو ةظحل ركفت نأ نود عناخلا خوضرلا ىلع الإ ةأرملا ديزت الف كاذ-

 ال ةموتم اهنأكف ءتكستو لبقت ةأرملا ّنأ بجع نیو ءررضلا دشآ ٌرضُم وه امب ءايزألا رود رمات ةريثك نايحأ
 بورشم هنأ اهل نيمعاز حلملا ءام اهنوقسيو اهنوموني اوناك يتلا ةلفطلا كلتك ءاهسفن ذاقنإ ىلع اهل ةردق
 .وفاص حلم هنأ عم ةقدصم ةعضاخ هبرشتف ولح

 ءاسللا نم نييالملا ةايح اهب ب تقشأو ءايزألا رود اهب تضق يتلا ةفسعتملا رماوألا هذه زربأ نمو

 ام لوط شو ناو نم اهيف نوح ال نمانل میم «ةملاظ ةعدب يهو هةيلاعلا بومکلا سبل «ملاعلا يف

 مک اهللا رمعلو ةلوبقم ةداع ىلإ لوحتي هنأل ؟جاجتحالا تیویو بجعلا تكسي ب عئاشلا فولاملاو هو

 ةماقتساب رضیو «يشملا يف ينقياضي لاع بك اذ ءاذح سبآ اذامل :اهسفن تلاس دق ملاعلا يف ترم

 ؟لذملا نايغطلا اذه ةمواقم يف ًائيش تعنص ةأرما مكو ؟يقاس

 :«سانلا عملا هبباتک نم ٥۵ ص) يف -هللا همحر- يواطنطلا يلع خيشلا ريبكلا بيدألا لاق

 ىلع يشملا نم بعصأ اهب يشملا نأ عم هقیلاعلا بوعكلا تاذ ةعيظفلا ةيذحألا هذه نذختي ءاسلاو»

 تاللضع بّلصت كلذ قوف يهو هیعدق سوؤر ىلع ةوطخ ةئم شميلف ؛لاجرلا نم قدصي مل نمو ؛لبحلا
 .«سانلا ديري اذكه نكلو «لامج اهيف سيلو «ینعم اهسبلل امو اهلامج هوشتو «قاسلا

 يف ةفقاو ةأرما تيأرو» :لاقف ءةبيرغلا ةيبرغلا ءايزألا هذه اهتدبعتسا ةأرما نع ةفيرظ ةثداح ىور مث

 ,اقروست» :يأ ؛«ةطارخ» ارازإ سبلت اهنأ يل نيبت مث «تبأ سلجتل اهرعد املكو ءةيلاخ دعاقملاو «مارتلا)

 .ديدحلاب ديقملا يشمك الإ يشملا هعم عيطتست ال ءابيجع اقيض ةقيض

 هدوصقلا عيطتست ال كلذلف ءاهنم امهجارخإو اهيلجر فشكب الإ (مارتلا) دوعص میطتست الو

 «!سانلا لجأ نم ؟باذعلا اذه اهسفن بذعت اذامل نولءاست

 يتالاب اهامجن ؛ةيعرش ريذاحمو «ةريثك رارضأ يلاعلا (بعكلا) اذهلو :ةديبع ذا لاق

 .تاكرشملاب هبشت هيف :ًالوأ

 اهتزيجع ةأرملا عفرت نأ يشملا دنع ةيذحألا نم عوتلا اذه ببسيو «يشملا يف ليامت هيف :ًايناث

 .ةنتفلا ريثي انهو باما ىلإ ليم نم هيف نوكي امل ءاهيمدق راهظإو ءاهمسجو

 لاق نهب ةنتفلاو ءلاجرلا رظن تل ةاعدم توصلا اذهو هاتوص ريثت -اضيأ- ةيذحألا هذه :ًاثلاث
 ۳۱ :رونلا] ؟نهتیز نم نيفخُ ام ملل نهلجراب نبر الو :-یلاعتس

 هثسیدح ريغ كلذ يف حص دقف ؛لياحتلل دوهي ءاسن ًاميدق هتذختا تاسادملا نم عونلا اذه عبار
 .(۲۹۷-۳۰۲) «نیلسرملا دیس ثيدح يف نيضاملا صصق نم» يباتك يف اهضعب ترکذ

 امو ۲۹ ص) «ةيبرعلا ةأرملا ةايح ىلع ةيعامتجا ذحآم» اهباتك يف ةكءالملا كزان تصحأ :ًاسماخ

 -تلاق ءاسللا نم اهسنج تانبل ةحيصن كلذ ءاصقتسا يف تغلابو «ةيذحألا نم عونلا اذه رارضأ (دعب



 نع هدعبو «لقنلا اذه ةردن كلذ يف يل عفشي يذلاو دارطتسالا اذه ىلع ئراقلا يخأ ةرذعمو--

 انذأو ءاحوتفم ابلق تاملکلا هذه ّدجت نأ ىسعف ءروذحملا اذهل ةبرجم ةأرما نم هنأو ظاعولاو نيحلصملا

 :-زيزعب هللا ىلع كلذ امو «عفنلا هب عقیف «ةيغاص

 اهیصحنس «ةريثك يهف ةأرملا ىلع يلاعلا بعكلا اهضرفي يتلا ةيحورلاو ةيداملا رارضألا امآ»

 :ماعلا يركفلا ةأرملا عضوب اهتلص سردنو

 :ةيحصلا رارضألا

 ةحطسم مدقلا قلخ دق هللا ناف .يحصلا هجولا وه يلاعلا بكعلا اهلزني يتلا ررضلا هوجو طسبأو

 ناسنإ يأ نظأ امو ءومنلاو ةايحلاو ةكرحلا ىلع كلذ هدعاسيف مسجلا عم مدقلا اهب مجسنت ءةميظع ةمكحل

 دعاست يتلا ةيعيبطلا ةيشملاو هعیطاولا بعكلا سبن نأ بلطت ةحصلاف ءاذه ةشقانم ىلع ىوقي ملعتم

 مل ةميلس ةأرما لكو ءارو ىلإ ردصلا عجريو «مدقلا اهيف طسبت ةيشم يه ؛لامجلاو ةقاشرلا ىلع مسجلا

 .جعزم ريسع بعکلا هذهب ريسلا نأب فرتعت اهنهذ ليطابألا هوشت
 يف لهسأ يلاعلا بصکلا نأ نمعزي نهنأ نهذلا ةيدوبع نهب غلبت ءاسن كانه نأ بجعلا بجعأو

 نأ حضاولا هلولدم ؟اذه لولدم امف تاسمحتم كلذ يف نشقاني نهو «ئطاولا بعكلا نم نهيلع يشملا

 ةميدقلا ةيئيصلا ةأرملا عفادت امك هنع نعفادي نهلعجو «يعيبطلا نهساسحإ تامأ دق ديقلا اذه نفلأ ام لوط

 هبشي كلذ لعلو ةداع رسألا حبصيف ؛ةريغص ىقبتل اهمدق اهب نوطبري يتلا ةحراجلا ةقيضلا ةطبرألا نع
 «صقان هنأ رعشو قاضو ءاتسا هبرض نع اموي فك اذإ ىتح هديس هبرضي نأ ملعت يذلا دبعلا كلذ فقوم

 .فنصلا اذه نم يلاعلا بعكلا نع عافدلاف

 ىريسو «ةعاس فصن ريسيو «يلاعلا بعكلا سبلي نأ ًالجر لأسن نأ :اذه تابثإل ةليسو طسباو
 هلمتحا نأ مويلا ىتح عطتسا مل ًايصخش انأو ءًاليحتسم نوكي داكي بعكلاب ريسلا ناف «لوقن ام ىنعم

 ءاردزاب اهلالخ ترعش دقو «يرمع تاقوأ سعتأ تناك هسبل ىلع اهيف تّمِغرأ يتلا ةليلقلا تارملاو

 نع لءاستأ تيقيو ةفهرملا ةيدوبعلا هذه ةأرملل اوعضو نيذلا ىلع بضاغ قنحو ؛يسفنل يركف
 عدتبا يذلا ريرشلا ناسنإلا نأ الإ مهللا ؛اقلطم دتهأ ملف «باذعلا اذه ةأرملا ىلع بجوي يذلا ببسلا
 ءطب انيلع اوضرفي نأ كلذب !ودارآ دقو ءةآرملل ةيعامتجا ةدئاف ةيأ نود ءالاجترا هلجترا دق بعكلا اذه

 .ةايحلا ةلقو ةكرحلا

 :ةيلامجلا هرارضأ

 نأل ؛ميلسلا يناسنالا قوذلا هبلطتي «ينف يلامج بيس يلاعلا بعكلا يف يحصلا ببسلا عبتيو

 -تقلخ يتلا ةرحلا ةيناسنإلا حورلا تومتف «ةأرملا ةيشم ىلع فلكتلاو عنصتلا يفضي يلاعلا بعكلا



 ًارح مسجلا نوكي نأ يف لقعلاو حورلا ةداعس امنإ .ءيش لك ىلع اهتاذ ضرفت ةقلطنم ةميرك نوكتل-
 ببس نود انماسجأ ةعيبط سودن نأ انيلع ضرفي هنأل ؛اهلذيو حورلا لتقي يلاعلا بعكلاو «ليلذ ريغ ًاحاترم

 طمللا هولعج كلذلو لامجلا سايقم كسلذ نإ :اولاق ؟اهتیشم يف ةأرملا عنصتت نأ يغبني اذاملف هیجو

 مسجلا عاضوأ ماجسنا وه اهدنع لامجلا سايقم ناف ةعيبطلا امأ ؟لامجلل سايقملا اذه عضو نم نكلو

 يه هئانب عم مجستت امنإو مسجلا بعت ال يتلا ةقلطنملا ةرحلا ةكرحلاف ءاهيدؤي يتلا هفئاظو عم هتاكرحو

 یلعا قالطإ اندرأ اذإف ءاهيدؤن يتلا تاكرحلا عم انماسجأ ماجسنا وه لامجلا نإ ءامئاد ةليمجلا ةكرحلا

 رهدزتو ومنت كلذبف ءانماسجأ مئالت يتلا ةيعيبطلا تاكرحلاب موقن نأ انيلع ناف ؛ةيحورلاو ةيركفلا انتايلباق

 .لامجلاو ةيرحلا كلمنو انحور

 «ةعنطصم تاكرح هيلع ضرفت اهنأل ؛مسجلا لذتو ؛التق ةيعيبطلا ةكرحلا لتقت ةيلاعلا بوعكلاو
 ىنعملاب عنصتلا نأ ىفخي ال هلعلو ,تعنخو اهسأر تسکنو ناسنإلا حور تلذ «ليلذ هنأب مسجلا رعش اذإو

 يف رارحأ نحنو انلامعأ يدؤن «نييعيبط نوكن نأ يف ةيركفلا ةماركلا امنإو «لقعلاو مسجلل لالذإ يفسلفلا

 .اهمالك رخآ ىلإ 4... ؛ةرارحو ةقاشرو ةفخ يف حورنو ودغن ءانتاكرح

 :ةنزلا راهظإ نم يبهذلا هرکذ امب مويلا قحلي اممو :رخآلاو

 اذإ اميس الو «ناولآلاو غابصألاو (ريكانملا) اهيلعو «ةرطفلل ةفلاخملا ءةليوطلا (رفاظألا) راهظإ

 ء(ءوضولا) نالطب اذه نم مزايو «رفاظألا ىلإ ءاملا لوصو نود لوحت «ةلزاع ةدام اهنإف ءاهيف تل
 .ةالصلا ةحص مدع هيلع بترتيو

 اًهَهِجو ترلو ةرمحلاب اهتعبصو ءاهرفاظأ تقلطا نم لاح رّوص دقف ؛رعاشلا هللا محرو

 :لاق :ةنيزلاب اهينيع وأ ءاهيتفشو

 ابرام يضما تدك وفول ينارأ اهزافظآ تل سرا ةئوهجلل لق

 اینا فلا تار ف اخت شر سما احلال

 ايجاح ةَعيطلا مسقو نسع تلقو  ةليغكرعش تلصق تنأ ساب

 اياج كيث مغر ك قا تخرأ ف افق لول تفتت لار نادر

 | ییابئوا سمقأخ فلات نيف ٠ اهلامج نأ ءالهجلا مع خم

 تاناویحلاو تارفاكلل دیلقت اذه يفو ءاسنلل رفاظألا لیوطت مايألا هذه هب یولبلا تمع امف

 فلاخی نأو «تاناویحلاو رافکلا فلاخن نأ :ةيلصألا ةعيرشلا دصاقم نمو «-یلاعت هللاب ذایعلاو-

 داوج هن] هتمارک راد همرکو هنمب انلخدأو ؛هتعاطل هللا انقفو لاجرلا ءاسنلا فلاختو اسلا لاجرلا

 .میرک



 ل اللا

 نورشعلاو ةعساتلا ةريبكلا

 بر اد ۱ () كلا

 ل هللا لوسر نآ» :-هنع هللا يضر- دوعسم نبأ ثیدح نم حص -۸

 .ينمرتلاو يئاسنلا هاور ۳ لّحملاو للحملا نعل

 .لوألا جوزلل لحتل اهايإ هتعقاوم دعب اهقلطي نأ طرشب ثالث ريغلا ةقلطم جّوزت نم وه :للحملا (۱)
 .قلطملا وه ()

 ««مهدیناسما يف (۲۰۶۵) رازبلاو (۵۳0۰) یلعی وبأو (41۲و 18۸/۱) دمحا هجرخآ (۳)

 لالحإ باب) قالطلا يف يئاسنلاو (۱۱۲۰) (ه للحملاو للحملا يف ءاج ام باب) حاكتلا يف يذمرتلاو

 ۲۹۵ /4) ةبيش ييآ نباو «مهننس» يف (۱۸۵ /۷) يمرادلاو (۱۹ /۱) (ظيلغتلا نم هيف امو ءاثالث ةقلطملا

 (۲۰۸/۷) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ؛«فسصملا» يف امهالک (۲۹۹/۲) قازرلادبعو (۱۹۰/۱و

 نم (۱۳۷۹) «بيغرتلا» يف ينا هبص ًالاو (۱۸۰/۱۰) «یلحملا» يف مزح نباو (۱۱8۱7) «ةفرعملالاو

 .دوعسم نبا نع «ليبحرش نب لیزه نع «يدوألا سيق يبأ قيرط

 :(۲۹۹/۱) «نافهللا ةثاغإ» يف ميقلا نسبا لاقو ««حیحص نسحا :يذمرتلا لاق «حيحص هدانسإ

 ديعلا قيقد نباو ۲۰۱۵ مقر 48۲ /4) «ماهیالاو مهولا نايب" يف ناطقلا نبا هححصو .«حيحص هدانسإ»

 .يراخبلا طرش ىلع (41۱) «حارتقالا» يف

 «داعملا دازاو ؛نقلملا نبال (۳۷۲ /۲) «جاتحملا ةفحتاو 177٠(« /۳) «ريبحلا صيخلتلا» :رظناو

 (۳۰۷/) «لیلغلا ءاورإ»لو 7۷۲ ۰۱۰۹ /)

 يشاشلاو (۵۰۵4) ىلعي وبأو 8۵۰-4۵۱ /۱) «هدنس» يف دمحأ هجرخآ رخآ قيرط هلو

 يف ظفاحلا هازعو ؛دوعسم نبا نع ءلصاو يبآ قيرط نم (۲۲۹۳ مقر ۱۰۰ /۹) يونبلاو )

 .هيوهار نب قاحسإل «صيخلتلا»

 .«لوهجم) :لاق هنأ ينيسحلا نع لقنو ؛اةعفنملا ليجعت» يف ظفاحلا همجرت اذه لصاو وبأ :لوقأ

 ٩۱۱۳ مقر ۲۲۹۰ /5) «ةرکذتلا» يف هركذ هنكلو ؛ينيسحلل «لامكإلا» يف سيل لوقلا اذه :لوقأ

 .(۷۷ /4) «ىنكلا» يف يراخبلا هنع تكسو

 :(4۳۱) مقرب يتآيس اميف فنصملا لاقو 4... هللا نعلا :دوعسم نبا ثيدح ظافلأ ضعب يفو

 .اةلَو هنع نيديج نيهجو نم كلذ ءاج»

 ك .ةديدع قرط هل «حيحص ثيدحلاو



 .سابع نباو «ةريره يبأو :رماع نب ةبقعو «رباجو .-يتآلا ثيدحلا وهو- يلع نع بابلا يفو =

 :(1954) (هل لَّلحملاو لّلحملا باب) حاكتلا يف هجام نبا هجرخآ دقف ؛سابع نبا ثيدح امآ
 .؟حلاص نب ةعمزاب «ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلا هلعاو

 مقر) (هل للحملاو للحملا يف ءاج ام باب) حاکنلا يف يذمرتلا هجرخآ دقف ؛رباج ثيدح امآو

 .(۱۰۷۳) (ةيهانتملا للعلا يف يزوجلا نباو «يذمرتلا هلعاو( ۹

 مقر) (هل للحملاو للحملا باب) حاكتلا يف هجام نبا هجرخآ دقن ؛رماع نب ةبقع ثیدح امأو

 هاامهننسا يف (۲۰۸/۷) يقهييلاو (۲۵۱ /۳) ينطقرادلاو ۸۲۵ /۱۷) «ریبکلا» ىف یناربطلاو ( ۲

 هححصو :(۱۰۷۷) هةيهاتتملا للعلا يف يزوجلا نباو ۱۹۸-۱۹۹ /۷) هداردتسملا» يف مکاحلاو

 .(۲۲۸/۳) «یطسولا ماکح الا يف قحلادبع هنُسحو «يبهذلا هقفاوو مکاحلا

 هلعاو «عبوت دقف ؛حلاص وبآ امآ ؛ناعاه نب حرشمبو «ثيللا بتاك حلاص يبأب يزوجلا نبا هلعاو

 نم ثسللا عامس ةعرز وبأو متاح وبآ ركنأو «-اضيأ- ناعاه نب حرشمب «ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلا
 «للعلادو ٤ 5٠-007(. /۳) «ماهیالار مهولا نايب» :رظناو !!مكاحلا كلذ تبثآو «ناعاه نب حرشم

 .متاح يبآ نبال ۱۷

 يف (7957/1) ةبيش يبأ نباو ۳۲۱/۲) ادنسملا» يف دمحأ هجرخأ دقف ؛ةريره ىبأ ثيدح امأ

 يف يذمرتلاو ۶ ۱۳/0 «هللع» يف متاح يبآ و 0۸ 4) «یفتملا» يف دوراجلا نیاو ؛«فتصملا

 - ۷۵۳ مقر ۳۸۹-۳۹۰ /۲) !هدناوف» يف مامتو «(۱64۲) «هدنسما يف رازبلاو 4۳۷ /۷) «ريبكلا هللع»

 قاحساو ىلعي يبأل (7 5٠ /۳) «ةيارلا بصن» يف هازعو- (۲۰۸/۷) «یربکلا هنئسا يف يقهيبلاو ؛(هييترت

 دمحم نب نامثع نع «يمرخملا رفعج نب هللادبع قيرط نم هوور -امهيف هدجأ ملو ؛«امهيدنسماا يف

 .ةريره يبأ نع «يربقملا نع «يسنخآلا

 رفعج نب هللادبعو نسح ثيدح وه :لاقف ؟ثيدحلا اذه نع ًادمحم تلأسف :يذمرتلا لاق

 .يربقملا ديعس نم عمسي مل نامثع نأ نظأ تنكو «ةقث يسخألا دمحم نب نامثعو «ةقث قودص

 .«هريغو نيعم نبا مهقثو «تاقث مهلك مهلاجرلا ۰ /۱) «نافهللا ةثاغإ» يف ميقلا نبا لاقو

 .(۲2/۳) (ةيارلا بصن# يف يعليزلا هححصو

 :(۲۰۳ /۷) «تاقفلا» يف نابح نبا لاق نکل «هريغو «نيعم نبا هقثو معن :يسنح الا نامثع :لوقأ

 .رفعج نب هللادبع :وه ؛يمرخملاو «هنع يمرخملا ةياور ريغ نم هثيدح ربتعي»

 :(۱۹4-۱۹9 /۳) ؛ريبحلا صيخلتلا)و «(778-150 /۳) «ةيارلا بصن» :ثيدحلا يف رظناو

 اا ىلع يقيلعتو )١/ ۳١۷-۳١١(« «ليلغلا ءاورإ»و ؛(1317/ )٤/ «دئاوزلا عمجم»و

 E) ۱۳6۱۲ ۳و دعب امو ۳۸۸/۱
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 و. لنا نم مص کا يهون ياغ نع دي داغدا
 .””يتاننلا الإ «ننسلا» لهأ

 «تاقفاوملا»و 4۹۷ /۲) «نافهللا ةئاغإهو (۲۱۲ 2037 5-3 /5) «داعملا داز» :ةلأسملا يفو =

 .(يقيقحتب - 8۳۱/۲) «ماصتعالا»و «(يقيقحتب - 479 7

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 .؟ةعامجلا» :(ب) ىف (۲)

 4۲۷-1۲۸ /۳) (هل لَّلحملاو لّلحملا يف ءاج ام باب) حاكتلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ (۳)
 باتک يف هجام نباو (۲۰۷ مقر ۲۲۷ /۲) (ليلحتلا يف باب) حاكتلا باتك يف دواد وبأو (۱۱۱۹ مقر

 يقهيلاو (۲۰۰۸ مقر) روصنم نب ديعسو (۱۹۳۵ مقر 777/1) (هل لّلحملاو للملا باب) حاكتلا

 :هعفر يلع نع ثراحلا نع (۱۰۷۳ مقر) «تايهاولا» يف يزوجلا نباو «مهننس» يف ۲۰۸ ۲۰۷ ۷9

 .هل للحملاو للحملا هللا نعل :هظفلو دواد يبأ ادع مهظفل «هل لاحملاو للحملا ةي هللا لوسر نعل»

 لكي ىنلا ىلإ هعفر هارأ :لاقف كش هيف -ًاضيأ- دواد ىبأ ظفل ىفو

 .(هل للحملاو للحملاوف :هيفو ؛4... هلکومو ءابرلا لكآ لي هللا لوسر نعل» :ظفلب درو دقو

 ۰۱۰۷۹۱) «فنصملا» يف قازرلادبع :هنم دهاشلا نطوم جرخأو ًارصتخمو ًالوطم ظافلأب هجرخأ
 هامهیدتسم» ىف (015407) ىلعي وبأو (۱۵۸ ۰۱۵۰۰۱۲۱۰۱۰۷ فم ۸۳ /۱) دمحأو 7

 «بيغرتلا» يف يناهبصألاو ۷۰۱۳) ؛طسوألا7 يف يناربطلاو «(7417/5) «لماكلا» يف يدع نباو

 ١86(. /5) اريسلا» ىف ىبهذلاو :(۵۰۸) «بعشلا» ىف ىقهيبلاو « 54)

 .هعفر ثراحلا نع (۱۳۳ /۱) دمحأو ۱5۷ /۸) «یبتجملا» يف يئاسنلا هجرحآو

 لوقف «لولعم ثیدح» :يذمرتلا لاق اذهل ؛هیلع هظافلآ عیمجب هرادمف ,ثراحلاب لولعم وهو

 .ديجب سيل «ديج دانسایا :فنصملا

 دلاجم» :هبقع «ريسلا» ىف فنصملا لاق اذلو ,هنع دلاجم :اهنم ؛ثراحلا نع قرط نم دروو

 انأو «[ 455 /۱] «لادتعالا نازيم» يف (ثراحلا) ةمجرت تیفوتسا دقو» :هدرس لبق لاقو «نيل -ًاضيأ-
 .(هب جاجتحالا يف ةفقو يدنع نمم وهو» ١61(: /4) يف كلذ لبق لاقو ««هيف ريحتم

 :«نازيملا» يف هنع هلاق اممو !داجأف «قثوم وهو هيف ملكت نم ءامسأ ركذ» يف هركذي ملو :تلق

 .؟باوبألا يف هثيدحل مهتياور عم هرمأ نيهوت ىلع روهمجلاو»

 .هيلع انقيلعتو «قباسلا ثيدحلا :رظنا .هدهاوشب حيحص ثيدحلا ؛معن



 س الا ۲3۹1

 يلا علی مل بهانملا صخزرب لماع لَم ةروذاقلا هذه لعاف نکلو
 ."'هحيماسيو هرذعي هللا " لعلف

 .«...هللا نأ لعلو ...» :(ب) يف ()

 ثيدحلا ضرعم يف- (۲۹۸/۱) «نافهللا ةثاغإ» هباتك يف -ىلاعت هللا همحر- ميقلا نبا لاق (۲)

 :-(ناطيشلا دياكم) نع

 سیلاب ههّبشو «لعاف ةا هللا لوسر نعل يذلا «لیلحتلا ةديكم :هادم اهبف غلب يتلا هدياكم نمود

 الإ هيصحيي ال ام داسفلا نم هيبسب لصحو :رافکلا هب نيملسملا رّيعو «رانشلاو راعلا هببسب مظعو «راعتسملا
 نم دشأ هنم ترفنو «تايبألا سوفنلا ًاعرذ هب تقاضو «تاراعتسملا سويتلا هل تيركتساو دابعلا بر

 نم هعرش امب ىتأ نم كي هللا لوسر نعلي مل ًاحيحص ًاحاكن اذه ناك ول :تلاقو «حافسلا نم اهرافت
 راعتسملا سيتلاس -هيلع ةنعللا عوقو عم- للحملاو «نوعلم ريغ برقم ةنسلا لعافو «هتنس حاکنلاف «حاكنلا

 ىلع تانوصملا رئارحلا تدهاش ولف ءرانلا رامسمب فلسلا هامسو ناعتسملا سيتلاب لي هامس دقف «نورقم

 اذه لبق ينتيل اي :لوقتو هرزاجلا ةرفش ىلإ ةاشلا ةرظن سيتلا ىلإ ةأرملا رظنت «تالذبتم نيللحملا تيناوح

 الب «تقولل هفلخ اهعبتتساو ضهن ؛تقملاو ةنعللا بلجي ام ىلع اطراشت اذإ ىتح «رباقملا لهأ نم تنك

 بحاوص الو «لوحي جوزلا تيب ىلإ شارف الو :لقنی زاهج الف ,نامتکلاو يفختلاب لب هنالعا الو فافز
 الو شقت ةوسك الو «ةقفن الو رخوم الو ءضوبقم رهم الو هيلع اهنيلجي تاحلصم الو بیل اهنيدهي

 الخ اذإ ىتح ,رجألاب طب سيتلا اذهو ءرهملا لذيب جوزلاو ناعش الو نالعإ الو فد الو «راثن الو «ةميلو

 ةنعلب اهبيطيو مارحلا سجنلا هئامب اهرهطيل اند ؛بابلا ىلع نافقاو يلولاو قلطملاو .باجحلا یخراو اهب

 ةمحرلاو ةدوملا امهنيب لسصحي ملو «لیلحتلا سرع ايضق اذإ ىتح .-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوسرو هللا

 زئاجلا حاكتلا الإ اهبجوي الو «حيرصلا نعللاب لصحت ال اهنإف ؛ليزنتلا يف -ىلاعت- هللا اهركذ يتلا
 ...حيحصلا

 ابغترم حكني ىتح «ال» :لاقف ؟كلذ لثم نع لئس هنأ -نيعباتلا نايعأ نم وهو- رانيد نب ورمع نع
 دانسإب «فنصملا» يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ هاورو «ةليسُعلا قوذی ىتح هل لحت مل «كلذ لعف اذإف هسفل

 .ديج

 ءاهجوزل اهلحأ اهجوزت «ةأرما هل الجر نأ» :-امهنع هللا يضر- رمع نبا نع عفان ثيدح كلذكو

 اذه دعنل ناك ناو ءاهتقراف اهتهرك نو ءاهتكسمأ كتبجعأ نإ ؛ةبغر حاكت الإ ءال :لاق ؟ملعي ملو ينرمأي مل
 .8...«لیلحتلا لاطبإ» يف مالسإلا خيش هركذ «احافس ةي هللا لوسر دهع ىلع

 مذ يف ءاهقفلا بهاذمو نيعباتلا يعباتو نيعباتلاو ةباحصلا نع راثآلا -ىلاعت هللا همحر- ركذ مث

 -دمحم باشلا مامإلا هذيملت هنع لاق كلذ يف ادرفم اباتك -ىلاعت هللا همحر- ةيميت نبا درفأو حاكنلا اذه



 ا
 نوثالثلا ةريبكلا

 ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا لكأ

 مطب عاش ىلع ام ىلإ شركات يف دجأ ال لق : -ىلاعت- هللا لاق

 .ةيآلا سج ره ريزنيخ محل وا حوا وأ يم نوک نأ الإ

RT 

 نم نيج راخلا ةنيايتلاو ةيلبجلا ةقدانز كلذ لعفي امبرو «ریزنخلا محل لكأ دّمعتي

 دقوا :(ةیملعلا بتكلا راد .ط - ۹۸١-۱۸۷ /۳) «قيلعتلا ثيداحأ قيقحت حيقنت» هباتك يف يداهلادبع نبا=

 ةلاسملا هذه يف ًاباتك ةيميت نبا دمحا يناسرلا ملاعلا «هضرأ يف هللا ةجح ءةمالعلا مامالا انخيش فنص

 ىلع هيف طقس هنإف هيف رظني نأ بيبل لكل يخبتي «لیلحتلا لاطبا ىلع ليلدلا نايبا باتك :هامس ءًليلج

 .اهاوأمو هبلقتم ةنجلا لعجو هنع يضرو «هللا همحرف :ریخلا

 تاضافإ هلف «نیعقوملا مالعإ» هباتک يف ةلأسملا هذه ىلع میقلا نبا مالک ىلإ ريشأ نأ اذه دعب يقب

 عم لاوقألا ىصقتساو «برطیو بجعي ام هيف دروأو «ةيميت نبا هخيش مالكل تاصيخلتو «تافاضإو

 ةدراولا راثآلاو ثيداحألا جيرخت هيلع يقيلعت يف ترکذ دقو هيف رظنلا بجوتسي امب مكِحلا ركذو «ليلدتلا

 قيرط ىلإ يداهلاو .باوصلل قفوملا هللاو ءةياغ ديفم هنإف هرظناف ؛«نافهللا ةئاغإ» نم افنآ لوقنملا صنلا يف
 .داشرلا

 ۰۱2۵ :ماعنألا (۱)

 مسهل دري مل «بيصن مالسالا نم مهل سيل هرافک :ةينطابلا نم ةقرف مه :ةنمايثلاو ةيبجلاةقدانز (۲)

 :ينآلا ىلع تفقو ؛عّيتتو ثحب لوط دعبو ء(قرفلا) بتك يف يلج ركذ
 نب ميهاربإ قاحسإ وبأ) ظفاحلا مامإلا ةمجرت يف لوقي -ىلاعت هللا همحر- فنصملا تدجو لو

 ةينطابلا ةلودلا نأ لقن امدنع- (4۹۷ /۱۸) «ءالبنلا مالعأ ریس» يف (ه4۸۲ ةنس ىفوتملا) (لاّبحلا ديعس

 راثآلا ةياورو ةتسلا تتامأ ةلود هللا حبق :تلق» :لاق .-هودّدهو هوفاخاو «ثيدحتلا نم هتعنم دق كاذنآ

 ةلحن ىلإ مهنوعديو «سانلا يوضت يحاونلا يف اهتاعد تْنِبو .لالضلاو ضفرلا تيحأو «ةيوبنلا
 .«نيدلا يف ةمالسلا ىلع هللا دمحتف ءاورثعتو «ماشلا ةيلبج ْتْلَض مهبف ءةيليعامسإلا

 ةيليعامسإلا ريبك) (نيدلا دشار نانس) ةمجرت يف (184/71) «ريسلا» يف -ًاضيأ- ركذو :ًيناث
 «هرمآ يوقف ةعامج هعمو ماشلا ىلإ دمحم ابا ّيِعادلا ٌحاَّبص ثعبو» :لاف «ةّيلَلا) (مهترغاطو
 = .«ةيلهاجلا ةيلبجلا هل باجتساو



 نع كلا يس سس ج

 مهتدجوف -بّوصتلف !(ةيمايتلا) ىلإ تاعوبطملا ضعب يف تفرحت دقو- (ةنيايتلا) امأ :الاث =
 -به۱۲۹۷ ةنس (قشمد مكاحم) نم (۳۲۵ مقر) لجسلا يفو .-ةينطاب مهو- (زوردلا) نمض نيروكذم

 ةيرق نم نيمداق نيحالف بناجب قشمد يف (تاييبقلا) يح اونكس (ةنمايتلا) نم اددع نأ (١1ق) ه4

 اذك .«ناروح لبج نم نيمداق ًازورد ءالؤه ناكا :لجسلا يفو ؛(ةامح) فراشم ىلع عقت يتلا «(ةيريعنلا)
 حوفصل «ندملا ةيفارغج يف ةسارد ءقشمد ةنيدماو «ةسيعن فسويل ٩۰( /1) «قشمد ةنيدم عمتجم# يف
 .(1175 ص) ريخ

 ىلع همالك دنع (۷۳ /۱) «نیدباع نبا ةيشاح ةلمكت» يف تدجو ؛هقفلا بتك ىلإ عوجرلابو :اعبار

 :هّصن ام (دترملا ةداهش)

 هب یتفآ امك يزردلا هب قحليو ...لاحب اهلوبق مدع حصألاو «هلثم ىلع دترم ةداهش يف اوفلتخاوا

 لاق ««ةنمايتلاو زوردلا ماكحأ يف ةنلاعلا ةمئألا لاوقأ» ةلاسر يف يدارملا يدنفأ يلع ةمالعلاو ؛يلمرلا ريخلا

 ءاوهألا لهأ ةداهش يف هيلإ عفر لاؤس باوج يف هاوتف يف قشمد يتفم ةزمح يدنفأ دومحم ديسلا ةمالعلا

 ؟ال مآ باتك لهآ اوناك ءاوسو «نیفلتخم مآ داقتعالا يف نيقفتم اوناك ءاوس مهضعب ىلع لبقت له ؛ةرفكملا

 ال نیللا رافكلا ةداهش امأو :ليصفتلاو لوقتلا ركذ دعب ؛هلصاح ًاباوج -یلاعت هللا هظفح- بتکف

 زوردلاو سوجملاو ةقدانزلاو ةينطابلاو نيقفانملاو ةرفكملا ءاوهألا لهاک ةديقعلا نم هيلع مه ام نورقي
 ؛مهل ًافلاخم وأ داقتعالا يف مهلثم ناك ءاوس دحأ ىلع مهتداهش لبقت الف ؛نيدترملاو ةيريصنلاو ةنمايتلاو

 .«مهتيالو مدعل

 يقابلادبع نب لیعامسال نيتقرو يف ةلاسر ىلع روطسلا هذه ةباتك نم ةدم دعب تفقو :ًاسماخ

 «نوتسنرب ةعماج تاظوفحم نم يهو «؛ةنمايتلاو زوردلا ةفئاط ىلع ءادنلاب ةيلاعلا ةذبنلا» ناونعب يجزايلا
 :-ىلاغت هللا همر ةزمح دومحيم ديلا نع هاناقث ام وحن هيف ورق (كيزاجت ةعومجم + 718) مقري

 ركذو «(زوردلا) رفك (171-177 /۳۵) «یواتفلا عومجمل يف ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ (۱)

 نإو» :لاق ءامهريغو رمخلاو ةتيملا نم هلوسرو هللا مرح ام ميرحتب نورقي ال مهنأ :اهنم ؛ةريثك ًابابسأ
 .«نیملسملا قافتاب رافك مهف .دناقعلا هذه عم نيتداهشلا اورهظأ

 ناک» :-ةلزتعملا خویش دحا- (رافغ يبأ) نع لوقي (۱۹۷/4) «لّصِفْلا' يف مزح نبا تدجوو

 .«حیرص رفك اذهوا :مزح نبا لاق !«لالح هغامدو ريزتخلا محش نأ معزي

 :-ةضفارلا نم وهو- (فسكلا)ب بقلملا (يلجعلا روصنم يبأ) نع (186 /5) -ًاضيأ- هيف لاقو

 .«مدلاو :ریزتخلاو ءةتيملاو ءرمخلاو ءانزلا نم .تامرحملا حابأو»

 ۳۰۱/۱) «تاقفاوملا# :رظنا .هحابأ نم ىلع تر (ريزنخلا محش) ةمرح نایب انؤاملع ىنتعا دقو
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 .”رمخلا برش نم "منزل مظعا ریزنخلا محل لکا نأ ولا

 يتحسس نم تن محل ةنجلا ٌلخدي ال» :لاق ا هللا لوسر نأ حصو -۰

 , هب ىلوأ ران

 نم كيفكيو ()دزلاب بیّللا ميرحت ىلع نوملسملا ٌمّمجأ دقو ١-

 ماكحأاو تامهیلع يقيلعتو يبطاشلل امهالك- (۳۹/۲) «ماصتعالا»و (118/4و 184-185 /1و

 .(۸6) يسهفقألل «نايبتلا»و ۲۲۲ /۲) «يبطرقلا ریسفت»و ۰6۵6 /۱) يبرعلا نبال «نآرقلا

 لكأ ىلع (رفكلا رايد) يف نيميقملا امیس الو «نيملسملا ضعب تفاهت نم يهتني ال بجعلا (۱)

 لب «هوفلأي مل موقلاو ؛ةوهشب سيل هنأل !ءيش لک يف (ةجنرفلا) ىلإ اوراص مهنآ مهومهفیل ریزتخلا محل

 دمحأ يرطيبلا روتكدلا فشك دقو !ديلقت رش اذه يف نودلقي مهو «تضم ةليلق ةدم ىلإ هنورذقتسي اوناك

 راظنمو عرشلا نازيم نيب ريزتخلا» ناونعب عوبطم باتك يف «لصفم يملع هجو ىلع همحل رارضأ نع داوج

 همعن ىلع هلل دمحلاو «ناویحلا نم عونلا اذه هيلع مرح امدنع ناسنإلاب هللا ةمحر ملعتل هرظناف ««ملعلا

 .ةنطابلاو ةرهاظلا

 هحبذ دعب هیلعت اذكو «هلع جتن امو ؛هعیبو لكا ًاعرش عونمم (ريزتخلا) نأ ءركذلاب ريدجلا نمو
 هذه يف نوعقي -فسألل اي- نيملسملا نم ريثكو ؛هتمدخ ىلع مايقلاو :هتیبرتب مايقلاو هب راجتالاو

 !هللاب الإ ةوق الو مهنم رفكلا رايد يف ميقي نمم اميس الو «تافلاخملا

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 ةرقبلا ةروس رخآ يف (ابرلا ةيآ) ريسفت يف يبطرقلا لاق ءامهنم دش هلعلو ءابرلا كلذكو (۳)

 :هصن ام (نيثالثلاو ةيناثلا ةدئافلا) تحت 320 /۳)

 ًاناركسم ًالجر تیار ينإ «للادبع اب اي :لاقف «سلآ نب كلام ىلإ لجر ءاج :لاق ءريكب نبا رکذ»

 عمجرا :لاقق رمخلا نم رشأ مدآ نبا فوج لخدي ناك نإ قلاط يتأرما :تلقف ءرمقلا ذخأي نأ ديرب «رقاعتي

 كتأرما :هل لاقف دخلا نم هاتأف «كتلأسم يف رظنأ ىتح عجرا :هل لاقف دخلا نم هاتأف .كنلأسم يف رظنأ ىتح

 .«برحلاب هيف نذآ هلال ؛ايرلا نم رشآ ًائيش رأ ملف هيبن ةنسو هللا باتك تحفصت ينإ ؛قلاط

 .(178) مقرب هجيرخت ىضم (4)

 ركذو ء(سوداد) مسماب يبرعلا برغملا يف مويلا فرعيو «(رهزلا) وأ (ةلواطلا) مساب مويلا فورعم (0)
 .نرأألاب -ًاضيأ- ةيلهاجلا يف فرعيو «باعكلاب فرعيو ؛لطابلاب فرعي هنأ (۳۳۸ /۸) ؛هريسفتا يف يبطرقلا

 =ام بسح ىلع ةراجحلا اهيف لقنتو ظحلا ىلع دمتعت ءنيّصفو ةراجحو قولنص تاذ ةبعل :وهو



 ىلع رفح «نيتبعكم نيتريغص «مظعلا نم نيتعطق نع ةرابع وهو تدرنلا ةرهز رهو- (صفلا) هب يتأبح

 یلعف ءرهزلا ىقليو ءةبعللا ةيادب يف عطقلا عمجتو .تس ىلإ ةدحاو نم دوس طفن اهنم لكل ةتسلا هجوألا

 ةهجلا يف ةبعللا ةياهن ىلإ عطقلا عيمج ليصوت دارملاو ءاهنم ةعطقلا كرحت ؛رهزلا ىلعأ ىلع رهظي ام بسح

 وهف الوآ هعطق لصوأ نمو «توسيلا ىلع هردق كرحي ءرهزلا مقر بسح ىلع ةراجحلا كيرحتب ءةعبارلا
 «(۱۸۲۹) «ةرسیملا ةيبرعلا ةعوسوملا»و «يمتيهلل (۳۵۲ /4) «یربکلا ةيهقفلا یواتفلا" :رظنا .زئافلا

 ,(۸۰-۸۳) «ةينانبللا ةيبعشلا باعلألا مجعماو «بيبح وبآ يدعسل (۳۵۲) «يهقفلا سوماقلا»و

 باعلأ قشمد يف اهنم روهشملا ؛قرط ةدعب بعللا متيو» :(۱۰8) ؛ةيماشلا باعلألا» يفو

 اهلك اهعمج دعبو هخبطم ىلإ هتراجحل بعاللا لقن ىلع اهلك دمتعتو ةيداعلا)و (ةسوبحملا)و (ةيبرغملا)

 .«ةراجحلا لقن ةقيرطب اهضعب نع باعلألا فلتختو ءاهلك اهبحسي ىتح (اهلمكأ) ةلواطلا نم اهعفرب أدبي

 نم دنع «ةمرحلا يف اهب قحلی اهريغ كانهو ؛تایمسمو روص اهل ةبعللا هذه نأ دهاشلاو ضرغلاو

 )۲۲١/۲۲(: «ىواتفلا عرمجم» يف لاق امل ةيميت نبا داجأو نسحأ دقو «كلذ نم ةلعلا لمأتي

 لام) ضوعلا اهيف لخدأ اهيف ةبغرلا تيوق اذإو «سوفلا اهیهتشت يتلا بعالملا نم درثلا نإ
 الإ ًائيش مرحب ام هنأ ذإ كلذ ىلإ وعدي امع ىهني نأ عرشلا مكح نم ناكو «ةداعلا هب ترج امك ؛(ةرماقملا

 غبص امنأكف ؛ریشدرنلاب بعل نما :هلوقب لَك يبلا هيلع هبت ىنعملا اذهو «هيلإ وعدي قيرطو بیس لك مرحيو

 هييسو هلكأ ةمدقم كلذو «ريزتخلا لكأ ىلإ هوعدي كلذ يف هدي سماغلا ناف !«همدو ریزنخ محل يف هدي
 :رظناو ,«هتیعادو هبيسو لطابلاب لاملا لكأ ةمدقم وه يذلا بعللا كلذكف «كلذ مرح اذإف هتیعادو

 .(يقيقحتب - ۷۵۲ ص) ميقلا نبال ؛ةیسورفلا

 «(تراکلا) (قرولا بسعل) :ًاعويشو ًاعويذ اهرثكأ نم ؛ًاذج ةريثك مويلا اهب قحلت يتلا باعلألاو
 ةدرفم ةلاسر يف ممالك تلقت دقو ءاهميرحت ىلع انرصع ءاملع نم نوققحملاو ؛(ةدشلا) (ةنیشتوکلا)

 .ةنملاو دمحلا هللو ءةعوبطم

 ةبعل)و «(ةجيسلا)ك ياوعلا نيب ةعئاشلا كلت اميس الو «ةيلستلا باعلأ نم ٌريثك اهب قَحلت كلذكو

 ءاسنلا نيب ةعئاشلا كلتو «(ملسلاو ةيحلا)و «(ةرحلا)و عبس مأ)و ؛(مريكلا)و ء(ةماضلا)و «(رشع ةعبرألا

 .اهريغو «(سيردإ)و (سيجرب)و (راطقلا) بعلك ؛ايروس يف اميس الو

 جنرطشلاو درنلاب بعللا نأ تبث اذإو» :(40 /۳) «نامیالا بعش يف جاهنملا» يف يميلحلا لاق

 .«هلثم امهانعم يف امهكراش بعل لکو «ةرشع عبرألاب بعللا مارحف «مارح

 باتک يف اهيف ءاملعلا مالكو «فصولا ثيح نم «ليصفتلاب باعلألا هذه نم ريثك ىلع تی دقو

 .«ةيفخلا هروصو ةثيدحلا رامقلا باعلأ» هتيمس درفم

 -:ضوع لباقم درئلاب بعللا ميرحت ىلع ققحتم فنصملا هاكح يذلا عامجإلا نأ ؛اذه دعب يقب



 .هللاب الإ ةوق الو و ل ل يل

 :(درثلا) نع (يقيقحتب تب - ۳۰۲ ص) «ةیسورفلا» يف ميقلا نبا لاق

 دم یی نول اك از ندرك ر ی وا و نکا

 دنع مارح -اضيأ- وهف نهرلا نع الخ نإ امأف غئاس ريغ نيملسملا قافتاب اذهو «ثلاث نم وأ ءامهيلك

 .«اجنرطيش وأ ناك ادرن ءروهمجلا

 هیبعال هيبشتل ؛رئابكلا نم وهف درنلاب بعللا امأو» :(407/5) «نیعقوملا مالعإ» يف ف -ًاضيأ- لاقو

 سمغ ةلونمب بمللا نإف ههب هیشتلا متي ذعيحف هب لاملا لكأ اذإ اميس الو زنش محل يف هدي غبص نمب
 .(۱۹۸/۳) «دئاوفلا عئادب» :رظناو .«ریزنخلا محل لكأ ةلزنمب لاملا لکاو ديلا

 ىكح لب «فلسلا قافتاب (درتلاب :يأ) بعللا مرحب» :(707 /5) «أطوملا حرشا يف يناقرزلا لاقو

 .(۱۰۷۷ /؟) «يمالسإلا هقفلا يف عامجإلا ةعرسوم :رظناو .«عزونو عامجإلا هيلع مهضعب

 لاق هبو «ريهامجلا بهذم اذهو ءرئابكلا نم ةريبك هلب «ثيدحلا قوطنمب مارح درنلا :ةديبع وبأ لاق

 حرشاو ۹ /« «عئانصلا عئادباو 1(١2؟4/١1) «قئاقحلا نييبتاو ۰۳۸4 /4) (ةيانبلا» :رظنا .ةيفنحلا

 .(۳۹۸ /۳) (ةیدنهلا ىواتفلااو ۳۹6 /5) ؛راتحملا درو ء(۹۸٤ /۸) «ريدقلا حتف

 ريسفتاو «(۱۷۷ /۷) «ىشرخلا»و 4۱۵۳ /0) «ةنودملا» :رظنا .-ًاضيأ- ةيكلاملا بهذم وهو

 نبال «نآرقلا ماكحآ»و ۷۹/۷ «يناردلا هكاوفلا»و ۳۳۷-۳۳۹ /۸و ۲۹۱ فة /و ۵۲ /۳) «يبطرقلا

 .(۸۹/۱۰) «كلاسملا زجوأ»و ۱۱۹ /6) «يقوسدلا ةيشاحااو ۱۰۵۲-۱۰6۳ /۳) يبرعلا

 «عانقلا فاشکدو ۰ /% «ينغملااو ۲7۷ /۲) «ررحملاا :رظنا .ةلبانحلا بهذم وهو

 ؟تادارالا یهتماو ۷۰۲ /۳) «ىسهنلا يلوأ بلاطم»و 0۲۶ /4) «یفاکلا»و ۶۲/1 0

١ ۱ (I/D 

 «ىربكلا نتسلا»و ۲۱۳ /) ؛مألا» :رظنا .يعفاشلا صن هيلعو .ةيعفاشلا رثكأ بهذم اذهو

 ينغماو «(۲۷۹/۸) (جاستحملا ةياهن)و .(117 /۲) يباطخلل «ننسلا ملاعم»و ۲۱۱/۱۰) يقهيبلل

 «(۲۲۹/۱۱) «نيبلاطلا ةضورلاو (ةبطرق .ط - ۲۲/۱۵) «يوونلا حرشاو :(4۲۸/6) «جاتحملا

 .(۱۸۹/۲) «رجاوزلا»و

 ٍلام ىلع درتلاب بعللا نأ ىلإ ةيعفاشلا نم ناريخ نباو ينيئارفسإلاو يزورملا قاحسإ وبأ بهذو

 عج هب ىوتفلاو هراهشاو ءاذه ةيعفاشلا بهذم ريرقت ىلإ لامو ءاهيزنت هوركم وهف ؛لام ريغ ىلع امأ مارح
 ما الا :رظنا .عقاولا طغض تحت لهاستلا مهيلع بلغ نيذلا «نیرصاعملا نم

 (مالسإلا ءوض يف بابشلا تالکشماو )۲۳١( «يمالسالا ريكفتلا يف ةيعامتجالا ةايحلا»و (۲۹۰)

 ۳ .(۵۱۳ /۳۴) «ةتسلا هقفاو ءلامج دمحأل (۱۹۷) «كنولأسيلاو «(85)



 - لا ۳۷۲

 امناکف رییثدرلاب بیل نما :هنع تبث يذلا ال يبنلا لوق همیرحت ىلع مهججم
 .«هیدو ریزتخلا محل يف هدي بص

 دریا بل نم مظعأ همدو ريزنخلا محل يف هدي ملسملا َسْمَع نأ بير البو

 .*؟[همرکو هنمب] كلذ نم هللا انراجأ !!همد برشو همحل لكأب نظلا امف

FFو  

 نوثالعلاو ةيداحلا ةريبكلا
73 ۷ 

 یراصنلا راعش وهو «لوبلا نم هزنتلا مدع

 ین كبايثوإ :-ىلاعت- هللا لاق
5 ۳ 9 ۰ 6 3 

 اما ری بک يف نابنعی امو * 'نابذعي امهنإل :نيربقب رمو قي يبنلا لاقو -۲

 !هنود هّلحو «لام ىلع درنلا ةمرح (8۲۵ /۲) «ريرحتلا ىلع هتيشاح» يف يواقرشلا راتخاو =

 عم ةمرحلا دتشتو «هنودو رامقب ةماع (درنلا) ةمرح باوصلاو حجارلا نأ ؛هيف كش ال يذلاو

 ىواتفلا»و ۷۲۲-4۲۲۲ /۳۲) «ةيميت نبا یواتف عومجم» :يف قبس ام أطخو لوقلا اذه دییأت رظنا .رامقلا

 لیناو «يقيقحتب - 714-717) (ةيسسورفلا»و «(057) «ةيرصملا ىواتفلا رصتخماو ۱۱ /۲) ؟ىربكلا

 ةلجمو 4۵۷۲ /۳) «هتلدأو يمالسإلا هقفلا»و «(5//11717) هاضر ديشر یواتفاو ۲۵۸ /۸) «راطوألا

 .(۱۸۲) «تايلسملاو نیملسلا مهت تالکشمو لئام»و ۳۷۳-26۳۷۵ /۲) «رانملا»

 نم (۲۲۱۰ مقر ۱۷۷۰ /4) (ریشدرنلاب بعللا میرحت باب) رعشلا باتک يف ملسم هجرخأ (۱)

 .6۳۰۵ ص) میفلا نبال «ةيسورفلا» ىلع يقيلعت يف هنجرخو .-هنع هللا يضر- ةديرب ثیدح
 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۲)

 ٤. :رثدملا ()

 ۰۱۵۲۹) (ةسلاجملا»و (۱۳۰-۱۳۲ /۱) يقهيبلل «تايفالخلا# يف اهنع فلسلا ضعب مالك :رظناو

 .امهيلع يقيلعتو ۰۳ ۲

 .«نابذعيلا :(ب) يف (۶)

 ًاريخص ناك ناو بونذلا يف ريبك هنأ :هانعمو «ريبك هللا دنع وهو «مكدنع ريبكب سيل :يأ (۵)

 -اهظفل يتأبسو- ريبكل هنإو» :(رتابکلا نم ةميمنلا باب) بد الا باتك يف يراخبلا ةياور هيلع لدي مکدنع



 ۲۷۳۲- ا اللا

 .هیلع قفتم "«ةمیمللاب یشمی ناکف :رخآلا او لب نم" ةزتتسي ال ناکف :امهدحا

 نم رتتسی ال ناکف» :ثيدحلا اذهل «نیحیحنصلا» يف يتلا قّرطلا رثكأ نکلو
 دراز

 ۱ «هلوب

 ؛لوبلا نم اوُهرتتا :لاق و يبلا نع « تع هللا يضرح سنأ نعو - "۳۳

 .ئنطقرادلا هاور ' (هنم ربقلا باذع ةّماع ناف

 :دارملاو 4[ ۱۵ :رونلا] (ميظع هللا دنع وهو یه ویسی :-یلامت-  هلوق لثم وهف -«1۲۸) مقرب-

 «يف»و هامهریغ يف نوکی هنإف «تاقبوملا رثابکلا يف الإ نوکی ال بیلعتلا نأ مهوتی ال نأو یذحتلاو رجزلا

 يراخبلا هجرخأ «ةره يف رانلا ةأرما تلخد» ال هلوقک ؛ریبک رمآ ببسب نابلعی امو :يآ ؛ببسلل انه

 .ةره ببسب :دارملاو ءرمع نبا نع «امهيحيحص) يف (۲۲۲) ملسمو (۲۳۷)

 هلم زرحتيو هحسمی ال :يأ ؛«ئربتسي» :تاياور ثالث هريغو يراخبللو «6رتتسیا :(ب) يف )١(

 نوكيو نیعألا نع راتتسالا نم هتقيقح ىلع لمحيو «رتتسی»و «رهطتي الو «هنم ىقوتي ال :يأ ؛(هزنتسياو
 ةلبقلا نيبو هنيب لعجب الد :(۲۹۹/۱) ؛ماكحإلا» يف ديعلا قيقد نبا لاقو «ةروعلا فشك ىلع باذعلا

 ىلع هلمح كلذكو هديكأتلا ىلع هلمح ىلع مدعم سيساتلا ىلع مكحلا لمح ّنآل ؛حجرأ لوألاو ءباجح

 .«ملعأ هللاو :زاجملا ىلع هلمح ىلع مّدقم ةقيقحلا

 مقر ۳۱۷ /۱) (هلوب نم رتتسي ال نآ رئابكلا نم باب) ءوضولا باتك يف يراخبلا هجرتخأ (۲)

 ۲۶۰-۲2۱ /۱) (هنم ءاربتسالا بوجوو لوبلا ةساجن ىلع ليلدلا باب) ةراهطلا باتك يف ملسمو ۲

 .-امهنع هللا يضر- سابع نیا ثيدح نم (۲۹۲ مقر

 ظافلآ عيمج ركذ يف (1//0171-018) «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعالا» يف نقلملا نبا درطتسا (۳)

 اهلكو «تایاور نامث هذهف» :لاقو «قباسلا لبق قيلعتلا يف ةمدقتملا ةثالثلا اهنم ظافلأ ةينامث ركذو «ثيدحلا

 .«راتتسالا ال فنم هازنتسالا حيجرت يوقي

 :اهيف ثيدحلا لمكأ «نیحبحصلا» يف يتلا قرطلا رثكأ نکلوف :اذكه ةرابعلا هذه تءاج (ب) يفو

 ۔(هلوب نم ئربتسي ال ناك

 لاقو .هنع دانت نع «يزارلا رقعج يبأ قيرط نم (۱۲۷/۱) «ننسلا» يف نطق هجرخخأ (6)
 .«لسرم ظوفحملا) :هبقع

 «قیقحتلا حيقنتا يف يداهلادبع دمحمو «(۱۳۹/۱) «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا هّرقأو
 - .(۳/۱) «للعلا» :رظنا .«يدنع هبشأ اذهو» :لسرملا يف متاح وبأ لاقو ۳۳۰ /۱)



 .طلخي ناك ةقث :ينيدملا نبا لاق هظفح ءوسل فيعض رهو «يزاّرلا رفعج وبا :لوصوملا ةلعو =
 نازيماو 18١(: /5) «ليدعتلاو حرجلا» :رظنا .ًاريثك مهي :ةعرز وبأ لاقو .يوقب سيل :دمحأ لاقو

 .(۳۲۰/۳) «لادتعالا

 «ةملس وبأ هاورو هدامح نع ةعامج هاور اذكه .هب ءسنأ نع «ةمامث نع ملس نب دامح هاور نکل

 .ةملس وبأ رصّقو .سنأ نع «ةمامث نع ءدامح نع ظوفحملا :ةعرز وبأ لاقو السرم ةمامث نع هدامح نع
 (4۵۲ مقر) «ينطقرادلا ننس» ىلع يقيلعت :رظناو .هنبال )۲١/١( «للعل» يف امك متاح وبأ هدافأ

 .(۳۱۰/۱) «ءاورإلا»و

 .ةريره يبأ ثيدح نم حيحص دهاش هلو

 ۳۸۹ ۱۳۸۸/۷) (دنسملا# يف دمحأو ؛(۱۲۲/۱) «فنصملاا يف ةببش يبأ نبا هجرخأ

 «ةعيرشلا» يف يرجآلاو «(يقيقحتب - ۳۱) «ةسلاجملا» يف يرونيدلاو «۱۲۸/۱) «نئسلا# يف ينطقرادلاو

 يبأ نع «شمعألا نع هةناوع يبأ نع ءرافصلا ملسم نب نافع نع «قرط نم (408 مقر ۱۸۹-۱۸۳ /۲)

 .«لوبلا يف ربقلا باذع رثكأ» :هظفلو .هب «هنع حلاص

 .«لوبلا نم ربقلا باذع ةماع ناف ؛لوبلا نم اوهزتت» :يرونيدلا ظفلو

 ةبيش يبأ نباو ۰0۳۲7 /۲) ةدنسملا» يف دمحأ :دنع .هب ةناوع يبأ نع ةعامج لوألا ظفللاب هاورو

 «(589) «طسوألا» يف رذنملا نباو 4۳8۸ مقر) «ننسلا» يف هجام نباو ۱۲۲/۱) «فنصملاا يف

 ۱۸۳/۲ و «يقفلا .ط - ۳۰۲-۳۱۳ ص) «ةعيرشلا» يف يرجآلاو 40۱۹۲) «لكشملا» يف يواحطلاو

 مقر) «ربقلا باذع» يف يقهيياو ۱۸۲ /۱) «كردتسملا» يف مكاحلاو «(فيس ديلو ۳ ٩۰۷ مقر

 ركذا يف ميعن يبأو ۳۱۱-۳۱۲ /۱) «لیطابال» يف يناقروجلاو 44۱۲ /۲) «یربکلا نتسلا» يفر ۶4

 .(۱8/۱) «ناهبصآ رابخا

 .حیحص هدانسإو

 ةلع هل فرع الو نیخیشلا طرش ىلع حیحص» :مکاحلا لاقو ««حیحصا :ينطقرادلا لاق

 .(011 /۱) ؛ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعإلا» يف نقلملا نبا هدانسإ دّوجو «صیخلتلا» يف يبهذلا هقفاوو

 لاقو ؛«روهشم نسحا :يناقروجلا لاقو (۳۱۸/۱) «يرابلا حتف» يف امك ؛ةميزخ نبا هححصو

 ين مهب حتحم مهرخآ نع هلاجر «حيحص دانسإ اذه» )١55/١(: «ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلا

 .1«نيحيحصلا)

 با تك يف يذمرتلا ىكحو ؛ةفلتخم ظاقلاب ًاعوفرم ةباحصلا نم ةعامج نع هوحن رازبلا لاق" :لاقو
 1 ."حيحص ثيدح هنإ :لاق هنأ يراخبلا نع درفملا «للعلالا

 -هدانسإو "هنم ربقلا باذع ةماع ناف ؛لوبلا نم اوهزتتسا» :ظفلب (۱۲۸/۱) ينطقرادلا هجرخأو



 ۷ الا -
 ."7ةلوبقم ريغ هتالّصَف هبايثو هندب يف لب نم ژرتحی مل نم ]مث

 دم ع ع

 نوثالثلاو ةيناثلا ةريبكلا

 سانلا نوش نیل ىَلَع لیلا ام : -ىلاعت- هلوق يف لخاد وهو

 "يلا ب باذع َمُهَل كیئوا ّقَحْلا رب ضرالا يق نوع

 .«رکنم هربخو فرعی الا :(۵۸۳ /۳) «نازيملا» يف يبهذلا لاق :نامسلا حابصلا نب دمحم هيف .فیعض-

 .هيلع يقيلعتو (40۷ مقر) «ينطفرادلا ننس» :رظناو

 .ذاعمو سابع نبا نع بابلا يفو :تلق

 «بیهرتلاو بيغرتلا»و ۲۸۰ مقر ۳۱۰-۳٠۲ /۱) «ءاورالادو «(۱۲۸ /۱) «ةیارلا بصن» :رظناو

 نم (مهیصاعم فالشخا بسحب هيف ةاصعلا لاوحأ فالتخاو ربقلا باذع هنم نوکی ام باب)و (۱۳۹/۱)

 .-هللا ءاش نإ- ةيفاعو ريخب همامت] هللا رسي ؛يقيقحتب يبطرقلل «ةركذتلا»

 لومشل ؛اهريثكو اهليلقءاقلطم لاوبألا ةساجن !هلوب نم هزتتسي ال ال هلوق نم دافتسی هنأل (۱)

 :یور نم ةياور نأ (۱۸۰ ۰۱۷۷ /۱) «یسلحملا* يف مزح نبا ررقو «لاوبألا عیمج لوانتي ماع وهو «لوبلا

 لدي اذهو «لوبلا نما :اولاقف «مهقوف وه نم ةياور اهضراعی -«يراخبلا حیحصا يف يهو- «هلوب نما

 رثأ نم ينثتسا ام ىوس «هنع وفعم ريغ ريثكلاو اهتم لیلقلا نأو «لاوبألا عیمج ةساجن نم هانررق ام ىلع

 «ءاهقفلا ةماع بهذم وهو «كلذ يف ثيداحألا هيلع تلد ام ىلع رجحلاب ءاقنالا دعب هلحم ىف ءاجنتسالا

 -(هلوب نما ةياور :يأ- اهنكل :تلقا :(0۲۸/۱) «مالعإلا» يف نقلملا نبا هلاق امب مزح نبا ىلع دری

 1 صيصختلا يضتقي ال وهو ىل قفاوم ماعلا كلذ دارفأ نم درف

 اذإف ناصقنلا :سكَملا :يقهيبلا لاق ءساتلا نم ةيرضلا ذخأي يذلا : :وهو ؛راّثثعلا :هب دارملا (۲)

 ءرشاعلا :سکاملاو «ةنايخلا :لصألا يف سکعلاو ؛سکم بحاص وهف ؛ةاكزلا لهآ ّقح نم لماعلا صقتنا

 ء(١/۱۸۳) «رجاوزلا»و :(459/7) اريدقلا ضیفاو ء(١١1 /۸) «دوبعملا نوعا :رظنا .هلخأي ام سکتلاو

 .(49ا9/-595) «ةيلام فئاظو ضرف يف رمألا يلو ةطلس»و

 8۲ :یروشلا (۳)



  ۷٦حل 2)

 ةبوت تبات دقلا :منجرلاب اهنسفن ترهط يتلا ةينازلا يف ؛ثيدحلا يفو - £

 نم تلبقل وأ «هل ریل سْكَم بحاص اهبات ول

 ٌفّسَع نم ناف« «صللا نم رش وهو ؛قیرطلا عطاق نم بش هيف ساکملاو

 قفرو همكم يف فصنأ نسم مشفاو ملظأ وهف ؛بِئارَض مهيلع دّدجو سانلا

 يف كرش واز وبحاصو يشو يدنُج نم هذخآو اكو سكملا يباجو يعرب

 .تحتسلل نولاَكأ رولا

 .[ریدق ءيش لك ىلع هنإ همركو هنمب هترخ لاو اینا يف ةيفاعلا هللا لاسف]

 نوثالثلاو ةثلاثلا ةريبكلا
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 قافنلا "[َنِم] وهو ءءايرلا

 .البلق الإ هللا نورّكذ الو سانلا نووي :-ىلاعت- هللا لاق

 4 سالا ار ُهَلاَم قي يك ... :-ىلاعت- لاقو

 ثيدح نم ١1550( مقر) (انزلاب هسفن ىلع فرتعا نم باب) دودحلا باتك يف ملسم هجرخآ )١(

 دسم :رظنا ,رخآ ثيدح يف ةرابعلا هله تدروو ءادنم تلبقل وأ» :هيف سيلو «-هنع هللا يضر- ةديرب

 .(۲8۰ /0) «يوبنلا ثيدحلا ظافلأل سرهفملا مجعملااو ۹ /5) «دمحآ

 نأ هيف» :ثيدحلا اذه هحرش دنع (ةبطرق .ط - ۲۹۰ /۱۱) «ملسم حيحص حرش يف يوونلا لاق

 رركتو دنع مهتامالظو هل سانلا تابلاطم ةرثكل كلذو ؛تاقبوملاو بونذلاو يصاعملا حبقأ نم سكملا

 ١ .؛اههجو ريغ يف اهِفْرصو ءاهقح رغب مهلاومأ اأو «سانلل هكاهتناو هنم كلذ
 0) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 .خلإ ...٠ هبش هيف ساکملاو» :قباسلا فلصملا مالك (648 /۷) «ريدقلا ضيفا يف يوانملا لقنو

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۲)

 ۰۱6۲ :ءاسنلا (5)

 ۴۱۶ :ةرقبلا (6)



 ففي زاها -

 هتهششتسا ٌلجر :ةمايقلا موي هيلع ىضقُي سانلا لر ی يبنلا لاقو ٥-
 یتح كايف تلتاق :لاق ؟اهیف تلمع ام :لاقف ءاهفرعف «هتمعن هللا ةقرعف هب يأ

 هب رمآ مث «مق «لیق دقف يرج :لاقيل تلتاق كنکلو «تبنك : لاق تدهشتسا

 .رانلا يف يقل ىتح ههجو ىلع بحْسف

 :لاق ءاهقّرعف هّمعن هللا هَقَرعف هب يئأف نآرقلاارقو همّلعو ملعلامّلعت لجرو
 ل ل ا ا ل

 هب رمآ مث ڈ :لیق "”دقف یراق :لاقيل نآرقلا تأرقو ؛ٌملاع :لاقُيل "”تمّلعت كنکلو

 .راتلا يف يقل ىتح ههجو ىلع بجسف

 ؛هّمعن هقرعف هب ينأف هلاملا فانصأ نم هاطعأو هيلع هللا عمو ٌلجرو

 سلق الإ هيف نف نأ بت ليبس نم تکرتام :لاق ؟اهيف تلمع ام :لاقف ءاهقّرعف

 بحشف هبرمأ مث د لیق دقف ؛داوج وه :لاقُيل تلعف "”كئكلو «تبذک :لاق «كل هيف

 . ملسم هاور * "راثلا يف يقلأ ىتح ههجو ىلع

 ىلع لخدت اَنِ :هل اولاق اسان : -امهنع هللا يضر- رمع نبا نعو 5

 هفت انك :رمع نبا لاق ؛مهدنع نم انجرخ اذإ هب ُمّلكتن ام فالخب مهل ٌلوقنف ءانئارمأ

 .يراخبلا هاور . لكك هللا لوسر دهع ىلع ًاقافن اذه

 .«تلمعتا :(ب) يف )١(

 .«دقولا :(ب) يف (۲)

 .«نكلو» :(ب) يف (؟)

 .ارانلا ىلإ ههجو ىلع بحسي مث ...» :(ب) يف (4)
 -۱۵ ۱۳ /۳) (رانلا قحتسا ةعمسلاو ءايرلل لتاق نم باب) ةرامإلا باتك يف ملسم هجرخأ (0)

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم (۱۹۰۵ مقر 1014

 (كلذ ريغ لاق جرخ اذإو «ناطلسلا ءانث نم هركي ام باب) ماكحألا باتك يف يراخبلا هجرخآ (1)

 .(۷۱۷۸ مقر)



VAاکا  

 “ب هللا يئاري يتار نمو «هب هللا ٌعّمس ٌعّمس نم ل يبنلا لاقو -۷

 نم ٌريِيسْيلا» :لاق ايب يبنلا نع «"[-هنع هللا يضر-] ذاعم نعو -۸

 .مكاحلا هححص “رش ءایرلا

 4614۹4 مقر ۳۳۵-۳۳۱ /۱۱) (ةعمسلاو ءايرلا باب) قافرلا باك يف يراخبلا هجرعآ (۱)

 نب بدنج ثیدح نم ۷ مقر ۲۲۸۹ /5) (هللا ريغ هلمع يف كرشأ نم باب) دهزلا باتك يف ملسمو

 .-هنع هللا يضر- هللادبع

 هب هللا عكس هریخ اودقتعيو هومظعیو هومركيل ؛ساتلا هعّمسو هلمعب ىءار نم :ثيدحلا ىنعمو
 .كلذ ٌريغ لیقو هخَضفو سا سانلا ةمايقلا موي

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 مكاحلاو ۳۲۲ مقر /۲۰) «ریبکلا» يف يناربطلاو (۱۷۹۹) «لكشملا» يف يواحطلا هجرخأ (۳)

 «يدشاحلا .ط - ۱۰4۲ مقر 40۱ /۲) ؟تافصلاو ءامسألا» يف يفهيبلاو (5 /۱) «كردتسملا» يف

 ثيللا قیرط نم 171١-١77( مقر) ؛ءايرلا مذ» يف بارضلا دمحم وبأو «(ةميدقلا .ط - 144-۵۰۰ صو

 نب ذاعم دجوف ءاموپ دجسملا ىلإ جرخ رمع نأ «هییآ نع يلسا نب ديز نع «سابع نب شايع نع دعس نبا
 .ةصق هيفو .ذاعم هعفرو ....يكبي ا هللا لوسر ربق دنع لبج

 «4نیحیحصلا» ىف هاجرخي ملو «(!1) حيحص ثیلح اذه» :مكاحلا لاق !تاقث هلاجر دانسإ اذهو

 نب ثيللا ثيدحب جاجتحالا ىلع ًاعيمج اقفتاو ةباحصلا نع هيبأ نع ملسأ نب ديزب ًاعيمج اجتحا دقو

 !«ةلع هل ظفحي الو «يرصم دانسإ اذهو «ينابتقلا سابع نب شايع نع دعس

 «شايع نع كدسيزي نب عفان نع میرم يبأ نب ديعس هاور دقف «ةرهاظ ةلع هلو ؟فیک :ةديبع وبأ لاق

 .هب «ملسا نب ديز نع «نمحرلادبع نب ىسيع نع

 «يقرؤلا نمحرلادبع نب ىسيع نم هعمس امنإو ديز نم هعمسي مل ينابتقلا ًاشايع نأ اذه نم نيبت
 مقر ۲۲۲/۱۳) «ةرهملا فاحتإ» يف رجح نباو :(14/5) «لكشملا» يف يواحطلا :اذه ىلإ راشأو

 079100 مقر) «ةفيعضلا ةلسلسلا» يف ةوقب هرصني -هللا همحر- ينابلألا انخيش تيأر مث 6,

 .همعت ىلع هلل دمحلاف

 4۱ مقر) «ءايلوألا» يفو (۸ مقر) «لوسخلاو عضاوتلا» يف ايندلا يبآ نبا :قیرطلا هذه جرخأو

 201/48 مقر) «لكشملا» يف يواحطلاو (؟ماسبلا ضورلا» - 171777 مقر 540 /5) «هدئاوف» يف مامتو

 -(«بعشلا» يف يقهيبلاو ۳۲۸ /4) «كردتسملا» يف مكاحلاو 4۳۲۱ مقر/۲۰) «ريبكلا» يف يناربطلاو
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 .(۵ /۱) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو «(ةيدنهلا .ط - ۲۳۹۳ مقر ۱۸6 /۱۲)-

 «صجخلتلا» عوبطم يف يبهذلا هيلع تكسو !!هاجرخی ملو دانسالا حیحص) :مکاحلا لاق

 نبا هلقن :«يئاسنلا هکرت «ةورف نب نمحرلادبع نب یسیع هيف :تلق» :هلوقب هيلع هکردتسا هنأ باوصلاو

 ۰۱۰۲۵ مقر ۳۰4۲ /5) «مکاحلا هللادبع يبأ كردتسم ىلع يبهذلا ظفاحلا كاردتسا رصتخم» يف نقلملا

 .دانسالا نم طقاس اذه (یسیع) نأ حیحصلاو «ىلوألا قيرطلل انه فنصملا حیحصتو

 نبا قیرط نم دهاشلا نطوم ىلع ًارصتقم ارصتخم (۳۹۸۹ مقر) ؛هتنس» يف هجام نبا هجرخآو
 .(۳۳۹ مقر) ىلع قیلعتلا :رظناو .هب ءملسأ نب دیز نع «نمحرلادبع نب یسیع نع ؛ةعيهل نبأ نع هبهو

 .ةقباسلا میرم يبأ نب دیعس قيرط ةحص دكؤي اذهو

 ,«فيعض وهو «ةعيهل نب هللادبع هيف دانسإ اذه» :(۱۷۹/4) «ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلا لاق

 «بهو نبأ هنع ىور انه ةعيهل نباو ءىلعألاب ال ىندألاب وهف ؛حص ول لالعإلا اذه :ةديبع وبأ لاق
 لاق «يقرژلا ةورف نب نمحرلادبع نب ىسيع نيقباسلا نيقيرطلا ةلعو !هطالتخا لبق ةميقتسم هنع هتياورو

 لاقو .كورتملاب هیش «ثيدحلا فيعض «ثيدحلا ركنم :متاح وبأ لاقو .ثيدحلا ركنم :يئاسنلاو يراخبلا

 .الج فيعض هدانسإف «(كورتم» :«بيرقتلا» يف رجح نبأ

 :ليصفتلا اذهو ءاهب حرف ال نكلو هدهاوش ثيدحلل ؛معن

 -۲۳۰/۳) «هدنسم» يف يشاشلا بيلك نب مثیهلاو 4۳6۹۰ /۷) «لماكلا» يف يدع نبا جرخأ

 وبأو 0717١: /1) كردتسملا» يف مكاحلاو :(۵۳ مقر /۲۰) «رييكلا» يف يناربطلاو (۱۳۳۱ مقر ۱

 (۱۹۷ مقر) ةريبكلا دهزلا» يف يقهيبلاو ۱۵ /۱) «ةيلحلا»و (ب /۱۷۲3/۲) «ةباحصلا ةفرعما يف ميعن

 نب ذاعمب رمع رم :لاق رمع نبأ نع «ةبالق يبأ نع هدبعم نب رضنلا ملحق وبأ انث ءضايفلا نب ذأش قيرط نم
 ىندأ نإد الب هللا لوسر نم هتعمس ثيدح :لاقف ؟كيكي ام :لاقف :يکيي وهو -امهنع هللا يضر- لبج

 .«...كرش ءايرلا

 «ملح يبآ ريغ ةبالق يبأ نع هيوري ملعا ال» :يدع نبا لاق

 يف] متاح وبأ لاق «يرصبلا ملحق وبأ هيف :تلق» :هلوقب يبهذلا هبقعتو :«حیحص# :مکاحلا لاق
 .اةقثب سيل :يئاسنلا لاقو .هثيدح بتكي ٤١٤([: /8) «ليدعتلاو حرجلا»

 نبا لاقو .هيلع عباتي ال هيوري ام رادقم :يدع نبا لاق هدبعم نب رضنلا وه اذه مذحُم وبأ :تلق

 .(158-155 /5) «ناسللا»و (۲۹۲۳ /4) «نازيملا» :رظناو .ءيشب سيل :نيعم

 .هيلع طحي يراخبلا ناک» :يبهذلا لاق .ضايف نب ذاشو .ةعرز وبأ هلاق مع نبا عمسي مل ةبالق وبأو

 .عطقنمو فيعض هدانسإف ؛«دارفآو ماهوأ هل «قودص» :رجح نبا لاقو ««هتياورب لغتشي ال :نابح نبا لاقو



 ززال 1
 نوثالثلاو ةعبارلا ةريبكلا

 مشاو مكانا اوُتوُخَتَو لوُسَرلاَو هللا اوُنوُخَت ال :-ىلاعت- هللا لاق
N2  

 . #نوملعت

 .”4نينئاخلا دیک يِدْهَي ال هللا ناو :[-ىلاعت-] لاقو

 هل دهع ال نمل َنيد الو هل ةنامآ ال نمل نامیا ال: يبنلا لاقو -۹

 قیرط نم («ينادلا ضورلا» عم - ۸٩۲ مقر ۱۲۳/۲) «ریغصلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأو =

 نسع «دهاجم نع «يمايلا ديبز نع ؛ناوزغ نب ضایفلا نع «نامیلس نب ةحلط هيخأ نع «ناميلس نب قاحسإ
 .هعفر ذاعم نع «رمع نبا

 .«ناميلس نب قاحسإ هب درفت ةحلط الإ هنع الو ؛:ضايفلا الإ ديبز نع هوري ملا :لاقو

 ًاحرج هيف ركذي ملو هل ضّیو (47/5-444) «حرجلا» يف هل مجرت ةحلطو «تاقث هلاجر :تلق

 خيشو ««نآرقلا هيلع أرقو «ناوزغ نب ضايف نع ىور «نآرق بحاص ءائرقم ناك) :هنع لاقو ءاليدعت الو

 .امهب رفظأ مل (نامیلس نب قاحسإ نع يوارلا) هخيش خيشو يناربطلا

 هةداتق يبأ نب هللادبع نب ىبحي هيفو 4۳۸ مقر) «ءابرغلا» يف يرجآلا دنع هل ىرخأ ًاقيرط تدجوو

 .هكردي ملو ءرمع نع كلام نب عفان هاورو «لوهجم

 نم ئطخمو :فیعض ثيدحلاف ؛اذلو .فعضلا ةديدشو تعطقنم قرطلا هذه نأ :ةصالخلاو

 «ةريصبلا ريونتا يف يرامغلاو ۳۸-4۰ ص) ؛يوبنلا ثيدحلل ةعوسوم وحن» يف يواضرقلاك ؛هححص

 ال «يداهلا هللاو .ثيدحلا نع فنصملا توكسب اورتغا ثيح ««رثابکلا» ىلع نيقلعملا ضعبو 8۱ صد

 .(۱۸۲ ۱۳7 ۰۲۰ مقر) «بیهرتلاو بيغرتلا فيعض» :رظناو .هاوس بر

 .۲۷ :لافنألا (۱)

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۲)

 .۵۲ :فسوی (۳)

 ىلعي وبأو (؟بضتملا» - ۱۱۹۸) دیمح نب دبعو (۲۱۰ ۰۱۵4 ۰۱۳۰ /۳) دمحأ هجرخآ (5)

 -يف ةبيش يبأ نباو «مهدیناسم» يف («راتسألا فشک» - ۱۰۰ مقر 58 /1) رازبلاو (۲۸۲۳ مقر ۲۹۷ /۰)



 يبالودلاو 64۹۲ مقر) «ةالصلا ردق ميظعت» يف يزورملاو ۷ مقر) «ناميإلا»و )١١/11( «فنصملا»-

 يف يطتارخلاو ۲۷۸ مقر) «قالخألا مراكم» يف ايندلا يبأ نباو ۱۵ /7) «ءامسألاو ینکلا» يف

 «(۲۹۲۷) ؛طسرألا» يف ف يناربطلاو )۳۱/0 «لماکلا» يف يدع نباو ۲۷(۰ ص) «قالخألا مراکم»

 ۲۸۸ /1) «یربکلا نتسلا» ىف يف يقهيبلاو ۸۵۰۰۸1٩ مقر 1۳ /۲) «باهشلا دنسم) ىف يف يعاضقلاو

 يف يناهبصألاو ۳۸ مقر ۷۵ /۱) «ةنسلا حرش يف يوغبلاو (4۳۵8 مقر) «نامیالا بعش»و (۲۳۱/8و

 يبأ نع قرط نم «(۱۱7 مقر) «تایرویطلا» يف يفلسلاو ۰0۳2۱۰۰36 مقر ۱۲۹ ۰۵۹ /۱) «بیغرتلا»

 .هعفر كلام نب سلآ نع «ةداتق انثدح لاله

 وبأ هقثوو مهريغو دعس نباو «يناسنلاو «يراخبلا هفعض «يبسارلا میلس نب دمحم وه لاله وبأو

 .هب ربتعي امم وهف .سأب هب سيل :ةرم لاقو .قودص :نيعم نبا لاقو دواد

 امك ؛نسح ثيدح وهف .دهاوش هلو سا نع قرط نم يور لب «ثيدحلا اذهب يبسارلا درفني ملو

 .هريغو يوغبلا لاق

 - 1814) «هحیحصا يف نابح نبا هنعو 6۳460 مقر 1714 /1) «دنسملا» يف ىلعي وبآ هجرخأ

 هدامح نع «ليعامسإ نب لمؤم قيرط نم ١794( مقر ۷۳-۷4 /5) «ةراتخملا» يف ءايضلاو ؛(«ناسحإلا»

 نع «سنويو ديمحو تباث نع :دامح نع هاورف ؛جاجح فلاخو ظفحلا یبس لمؤمو «سنآ نع «تباث نع
 .ءايضلا هلاق «حصأ لسرملاو» :ينطقرادلا لاق ءالسرم ةي يبنلا نع ءنسحلا

 .نسحلا لسرم (۱۱۳۵ :۱۰۳۳ مقر ۵۰۲ /۲) (دهزلا» يف دانه جرخأو :تلق

 ۰۲۱۲۰ مقر ۲۲۳-۲۲ ۸۷) ةراتخملا» يف ءایضلاو ۲۵۱/۳(۰) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأو

 قودص ةريغملاو .سنأ نع ؛يفقثلا دايز نب ةريغملا نع «ةملس نب دامح قيرط نم (۲۳ ۱

 .(4۱۰) «ةعفنملا لیجعت» :رظنا .ماهوأ هل

 ٠١١(« مقر) «قالخألا مراكم» يف ايندلا يبأ ناو ۱۱۹۲ /۳) «لماكلا» يف يدع نبا هجرخأو

 باتملا يف هب ربتعي فعض اهضعب يفو سل نع ىرخأ قرط نم ۹۷ /5) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو

 !«يوق هدئسا :سنأ ثيدح نع هلوق يبهذلا نع ٤ 41/٠( مقر ۳۸۱ /5) «ریدقلا ضيف» يف يوانملا لقنو

 :اهنم ؛دهاوش ثيدحللو

 نب لدنم هیفو «(۲۳۱۳) «طسو الو (۱۱ /۱) «ريغصلا» يف يناربطلا هجرخآ ءرمع نبا ثیدح ٭

 .فیعض وهو :يلع

 يف امك يتاربطلاو ۲8۵۸ مقر ۳۹۳ /6) ؛دنسملا» يف یلعی وبآ هجرخآ «سابع نبا ثیدحو ٭

 بقلملا «سيق نب نیسح هیفو ۲۹۰۸ مقر) (ةيلاعلا بلاطملا» يف امك -ددسمو- (۱۷۲/۱) «عمجملا»

 .ثیدحلا كورتم ؛(شنح)ب

 -هجرخأو «ملظم لنسب (۱۰۵ ص) «ناجرج خیراتا يف يمهسلا هجرخآ «نابوث ثيدحو *



A۲ب هللا  

 اذإو هفلخأ َدَعَو اذإو بذك ثّدح اذإ :ثالث قفانملا ٌةيآ» :لاقو -۰
 . ناخ نمت

 يف كناخ نم سیلو؛ رضعب ب نم رش اهضعب و «ةحيبق ءيش لك يف ةنايخلاو

 .* میاظعلا بکتراو كلامو كلهأ يف كناخ نمک سلف ۲۲

 ثیدح نم (۱۷۲۰۱۷۱) «نییماشلا دنسما يفور 0۷۹۷۲ ۰۷۷۹۸ مقر ۲۳۰ /۸) «ريبكلا» يف يناربطلا=

 ۰۹1 /۱) «عمجملا» يف هلاق .نيرثكألا دنع فیعض ؛نمحرلادبع وبآ مساقلا هیفو هقمامآ يبآ نع «نابوث

 شيرقو :روصذم نب نیصح هیفو (۱۰۵۳) ؛ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ دوعسم نبا ثیدحو *
 0 .نافرعي ال «يميمتلا

 .امهريغو ةشئاعو ةريره يبأ نع بابلا يفو

 نمل ناميإ ال :هانعم : ليقو ءلامكلا يفن نيعضوملا يف دارملا :ليق :يدنسلا لاق ««ناميإ ال» :هلوق

 ةنامأ :ةنامألاب دارملا :لبق مث «كلذل ًالحتسم دهعلاب يفي ال نمل نیم الو «كلذل ًالحتسم ةنامألا يدؤي ال

 :مارحلا نم جرفلا ظفحو ءاهلاثمأو ةاكزلاو موصلاو ةالصلا نم هللا ةئامأو ءاهريغو عئادولا نم دابعلا

 ىديدشتو ظيلخت وه :ليقو «دعوو هللا دهعو «مهدعوو دابعلا دهع :دهعلاب ُدارملاو «ماثآلا نم حراوجلاو

 نم :يأ ؛اهل دهع ال نمل نيد الا ىنعم :مهضعب لاقو «نامیالا يفن هب دارملا سيلو «دیعولا نأش وه امك
 مامإلا ضنك رذعلا عم امأ صِقان هنيدف ؛يعرش رذغ ريغ نم َرَدغ مث قانيمو و هع ٍلحآ نيبو هلیب ىَرَج

 .ملعأ -ىلاعت- هللاو رتاج هنإف ةحلصملا ىأر اذإ يبرحلا عم ةدهاعملا

 .هيلع قفتم وهو (۱۸۰) مقرب هجيرخت ىضم )١(

 ةيقحلا بهذم وهو عطقُي ال ةيراعلا دحاجو َنئاخلا نأ ىلع ملعلا لهأ ريهامج بهذ (۲)
 4۸4 /۲) «دهتجملا ةيادباو 4۳۷۳ /0) «ریدقلا حتف» :رظنا .دمحأ نع ةياورو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو

 .(«ریبکلا حرشلا» عم - )٠١/ ۲٠١ «ينغملا»و ۱۷۱ /4) «جاتحملا ينغماو

 طق يف عيرشتلا ةمكح (۸۰ /) «نيعقوملا مالعإ» ميقلا هباتك يف -هللا همحر- ميقلا نبا ركذو
 :لاقف «بیصاغلاو بهتنملاو سلتخملاو نياخلا َن نود قراسلا

 ةمكح مامت نيف نيف «بصاغلاو بهتملاو سلتخملا عطق كرتو مهاره ةثالث يف قراسلا دي عطق امأو»

 کم الو للا رركيو زرجلا لی زنا بقت إف هنم ارتحال نكمي ال قراسلا نقض عراشلا

 هررضلا مع هاضعب مهتضعب سالا رسل هفطق عرشُي مل ولف «كلذ نم را ٌارتحالا عاتملا بحاص
 نم ئأر مب ةرهج لاملا ذخأي يذلا وه بهتملا ناف ؛سلتخملاو بهتنملا فالخب «قاّرسلاب ةئحملا تدتشاو

 هناف سلتخملا امأو :مكاحلا دنع هل اودهشی وأ مولظملا قح اوصلخیو هيدي ىلع اوذخأي نأ مهنكميف «سانلا

 -«هشالتخا نسم سلتخملا هب نكمي طيرفت عون نم ولخي الف «هريغو هكلام نم ةلفغ نيح ىلع لاملا ذخأي امن



 ۲۸۳ سس سس ده

 نوثالثلاو ةسماخلا ةريبكلا

 "'هلعلا نامتكو ايندلل مّلعتلا

 سی ی وداع نی هللا یش امل :-ىلاعت- هللا لاق

 امنإ سلتخملاف ؛اضیأو «هبشأ نئاخلاب وه لب هقراسلاك سيف «سالتخالا هندی ال ظقيتلاو ظفحتلا لامك َّمفالإوح
 نع كتافغو هنع كيلخت لاح يف َكَعانم نسلتخيو كلفاغي يذلا هنإف ابلاغ هلثم زرح ريغ نم لاملا ذخأي
 عطقلا مدعب ىلوأ وهو ءرهاظ هيف رمألاف بصاغلا امأو «بهتتملاك وهف باغ هنم زارتحالا نكمي اذهو «هظفح
 .لاملا ذخأب ةبوقعلاو ليوطلا نجسلاو لاكتلاو برضلاب ءالؤه ناودع فك غوسی نكلو «بهتتملا نم

 هلام ضبق ىلع طل ريعملاو «نئاخ هنأ هتياغو «ةيراعلا دحاج عطقب ةنسلا تدرو دقف :ليق نإف

 .قرفلا نم متركذ ام لطبف ؛لاملا هيلإ عفدُي ال ناب نكمي هنم ٌرارتحالاو

 لي يبنلا اهب رمأف هدحجتو عاتملا ريعتست تناك ةأرما ناب ثيدحلا حص دقل هللا رمعل :ليق

 روكذملا نأل ؛اهتفصب يوارلا اهفرعو اهتقرس ناك له :عطقلا ببس يف ءاهقفلا فاتخاف مشی تم
 هلوقي امك ؛عطقلا ببس وه روكذملا ببسلا ناك وأ ؛كلامو «ةفينح وبأو «يعفاشلا لوقي امك ؛عطقلا بیس

 ؟هقفاو نمو دمحأ

 «لاؤسلا عفدنا روهمجلا لوق حيحصلا ناك ناف :ةئبلأ نيعم بهذمل رصتتن ال ماقملا اذه يف نحنو

 نم ةيراعلا نإف ءادج ةرهاظ ةحلصملاو ةمكحلاو سايقلل هتقفاومف ؛رخآلا لوقلا وه حبحصلا ناك نإو

 ام ءاهيلإ هترورضو ريعتسملا ةجاح دنع ةبجاو يهو ءاهنع مهل ینغ الو ءاهنم دب ال يتلا مدآ ينب حلاصم

 اعرش ةيراعلا عنمب زارتحالا نكمي الو «ةيراعلا ىلع دهشي نأ تقو لك ريعملا نكمي الو ءاناجم وأ ةرجأب

 ةيراعلاب هيلإ لصوت نم نيبو قرسلاب هريغ عاتم ذخأ ىلإ لصوت نم نيب ىنعملا يف قرف الو هافرعو ةداعو
 .اهنمتئا ثيح طرف عاتملا بحاص نإف ؛ةعيدولا دحاج فالخب اذهو ءاهدحجو

 يشلاو ءهلعف بسانت يتلا ةيريزعتلا ةبوقعلا قحتسی هنإف ؛نئاخلاو ةيراعلا دحاج نع عطقلا یفتااذاو

 نمأو نواعتو ةدوم يف دارفألا شيعي ىتحو :نیملسملا حلاصم ىلع ًاظافح ؛هنع بوني نم وأ مامإلا اهررقي
 00 /۲) ملط ذوحخأملا لاملا» :رظنا .نانتمطاو

 سمش خيشلاو يبهذلا هذع» :(ملعلا نامتک) نع (۲۱۱ ص) «نيلفاغلا هيبنت» يف ساحنلا نبا لاق (۱)

 .«هیلع باوجلا نيعت اذإ الإ ؛(رئابكلا) نم نوكي ال هنأ رهظي يذلاو هديق ريغ نم (رئابكلا) نم ميقلا ْنب نيدلا

 نبا هدافآ «رثابکلا ربكأ ني اذه :ميقلا نبا لاق ءسانلا ميظعتل وأ «لاملل وأ «ةسائرلل ملعت نمو

 .(۲۵۹ ص) -اضيأ- ساحنلا



 ا ا ا ۶

 املا

 ادب نی یو تالا نِ ال ام وی نیل نإ :-ىلاعت- لاقو
 .نونعاللا ملی هللا ملی كيلو باتکلا يف سان های

 .6باتکلا نم هللا لزلآ ام نومك نیل نإ :-یلاعتس لاقو

 الو سان هل با تا اوُنوُأ حيلا قام هللا ةحأ ذو :-یلاعت- لاقو
 .ةيآلا ۹...مجروُهظ مارو هود ُهَنوُمَتْكَت

 الإ هلی ال هللا هجو هب یفتی امم ًاملع ملت نم: يبنلا لاقو ١"
 هاور .اهحیر :ينعي 4 ةمایقلا موی ةنجلا فر ذجی مل ءايندلا نم ًاضَرَع هب بیصیل

 )١( :رطاف ۲۸.

 )( :ةرقبلا ٠١۹ .

 .4رالا الإ مهنوُطُب يف نواب ام كيلوأ اليل ام هب نوش :ةبآلا ةمنتو .۱۷ 6 :ةرقبلا (۳)

 ۰۱۸۷ :نارمع لآ (4)

 نسم باب) ملعلا باتک «ننسلا» يف دواد وبآو ۷۳۱ /۸) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ (0)

 لمعلاو ملعلاب عافتنالا باب) ةمدقملا «ننسلا» يف هجام نباو ۳۷۶ مقر ۳۲۳ /۳) (هللا ريغل ملعلا بلط

 يف مکاحلاو «امهیدنسم» يف (1۳۷۳) یلعی وبأو (۳۳۸/۲) دمحأو (۲۵۲ مقر ۹۲-٩۳ /۱) (هب

 يف يمهسلاو («ناسحالاا - ۷۸و ءادراوما - ۸٩ مقر) «حیحصلا» يف نابح نباو ؛4۸۵ /۱) «كردتسملا)

 ىلع هتادايز» يف ةملس نب نسحلا وبأو (4 ۱۷ /۲) «ريبكلا ءافعضلا» يف يليقعلاو ۱۹0(۰) «ناجرج خيرات»

 4۱۰۷ ص) «ءاسلعلا قالحا» يف يرجآلاو «(۱۷۷۰) «بعشلا» يف يقهيبلاو ٩۳ /۱) «هجام نبا ننس

 ۳2۷ /۰) «دادخب خيرات»و (۸۹/۲) «هقفتملاو هيقفلا»و (۱۰۲ مقر) لمعلا ملعلا ءاضتفا» يف بیطخلاو

 ها لاع روصنم نب دیعس نع ةاورلا نم انيلإ یهتن ام ةيمست» يف میعن وبأو ۸6 /۱) «مماجلادو (۷۸/۸و

 .-هنع هللا يضرس ةريره يبأ ثیدح نم (۱۹۰/۱) « عماجلا» يف ربلادبع نباو ا ۰۱۹ مفر)

 .حیحصلا ةبتر نع هطحب مالک هيف :نامیلس نب حیلف هيف ءنسح هدانساو

 هاهاجرخی مسلو ؛نیخیشلا طرش ىلع هتاور «تاقث هدنس لاجر حیحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق

 !!صیخلتلا» يف یبهذلا هقفاوو

 = .(۱۰۵ مقر) «بیهرتلاو بيغرتلا حیحصا :رظنا .يتأتس يتلا هدهاوشب هريغل حيحص ثيدحلاو



 ۲۸۵ اللا

 .حیحص دانساپ دواد وبآ

 نیذلا ةئالثلا يف -هنع هللا يضر- ةريره يبآ ۲[ نع] رم دقو -۲

 .؟۳«لیق دقو «ملاع :لاقیل ت ملت امنإ» :هل لاقُي يذلا مهدحآ «رانلا ىلإ نوحسی 2

 1 هر و
 ؛اعوفرم رباج نع هرییزلا يبأ نع جرج نبا نع «بویآ نب یحی نعو ۳

 هب اوزيحتلو " ءاهفسلا هب اورامت وأ تاملعلا هب اوُهابتل ملعلا اوُملَعت ال» :لاق

 RE جیرج نبا نع بهو نبا هاور "را راثلف كلذ لعف نمف ؛سلاجملا

 «(يعازخلا نامیلس وبأ) اهيف ؛معن یلادبع نبال ةياورب هيلع عبوت (ًاحيلف) نأ مهضعب نظ :(هيبنت» =
 .هسفن حيلف وهو «يعازخلا ناميلس نبا) :هباوص ءأطخ رهو

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 .(۲۱0) مقرب هجيرخت ىضم (۲)

 .لوقعلا ءافعض هب لداجي :يأ فرقز

 خسن ضعبو (۳46۹ مقر 4۵۷ /۳) «ةرهملا فاحتإ يف اذكو :«...اورخت الو» :0) يف (4)

 .اهرودص يف اوسلجتو «ةرهشلا تاذ سلاجملا هب اوراتختلو :هانعمو ؛«هجام نبا نئساا

 امك ؛سلاجملل ًاردص اونوكتلو ؛سانلا بولق يف هب اونكمتتل :يأ ؛«سلاجملا هب اوزيحتلو» ىنعمو
 :نيرمأل ظفللا اذه انحَجرو (۲۲) «ةجاحلا حاجنإ» يف

 .لوصألا نم ريثك يف ظفللا اذه دوجو :لوألا

 .«هيلإ سانلا هوجو فرصیا :اهيف ءاج يتلا تاياورلا ضعب ةظفللا هذه ىنعم ةقفاومل :يناثلا

 نسباو ۲۵4 مقر ٩۳ /۱) (هب لمعلاو ملعلاب عافتنالا باب) ةمدقملا :«هتنسا يف هجام نبا هجرخأ (۵)

 «كردتسملال يف مكاحلاو «(«ناسحإلا» - ۷۸ مقر وأ ««نآمظلا دراوسا - 4١ مقر) «هححبحص) يف ناّبح

 «يوارلا قالخأل عماجلا» يف بيطخلاو 4۱۸۷ /۱) «هلضفو ملعلا نايب عماج» يف ربلادبع نباو ۸7

 .هب «بويأ نب ییحی قيرط نم (۱۰۰ ص) ؛ءاملعلا قالخأ» يف يرجآلاو 6۲۲ مقر ۸۷-70

 حابصم» يف يريصربلا لاسقو ۱۱۷/۱) «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملاو مكاحلا هححصو

 .«ملسم طرش ىلع تاقث هلاجر دانسإ اذه» :(۱۱۱/۱) «ةجاجزلا

 :رظنا .هدهاوشب هريغل حيحص ثيدحلاو ؛سلدم امهالكو «ريبزلا يبأو جيرج نبا ةنعنع هيف :تلق

 = .ينابلألا انخيشل /1١1( مقر) «بيهرتلاو بيغرتلا حيحص»و (۷۹ مقر ۱۲6 /۱) «نآمظلا دراوم حيحص»



 - منا ۷۲۸۹

 .؟"هلسراف

 نب بعک نب هللادبع نع( [ةحلط نب] یحی نب قاحسا یورو -۶

 هب يرامُي وأ ءاملعلا هب ىهابُيل ملعلا شا نم» داب ىبنلا نع هیبآ نع «كلام

 .«راثلا ىلإف هيلإ سانلا ةَدِنأ َلبقُت وأ یاهفسلا

 . “واو قاحسإ نكل ينمرتلا هجرخأ "رال هللا هلخدأ» :ظفل ىفو

 .«رانلا قحتسيا ىنعم ىلع حتفلا ىلعو ««رانلا هلف» ىنعم ىلع مضلاب زوجي "رانلا رانلا» :هلوقو =

 ...ثدحي جيرج نبا تعمس :لاق بهو نبا قيرط نم (87/1) مكاحلا هدنسأف هلضعأف لپ (۱)

 .(10۷ /۳) «ةرهملا فاحتإ» يف اذك ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو .بویآ نب يحي هظفح» :لاقو الضعم هركذف

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 !!«بعك نب هللادبع نع ىبحي نع قاحسإ یورا :اذكه (ب) ةخسن يف دنسلا اذه عقوو
 ۲۳۵۶ مقر ۳۲ /5) (ايندلا هملعب بلطي نميف ءاج ام باب) ماعلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخا (۳)

 عماجلا» يف بيطخلاو ۰۳۳۹ /۱) «لماکلا» يف يدع نیا ( ۱ مقر) «تمصلا» يف ايندلا يبأ نباو

 خیرات» يف ركاسع نباو 4۱۱۰ ص) «ءاملعلا قالخأ» يف يرجآلاو ۲6 مقر ۸۷ /۱) «يوارلا قالخأل

 .هب «یحی نب قاحسإ قيرط نم (ركفلا راد .ط - ۱۷۱/۵۰-۱۷۷) «قشمد

 سیل ةحلط نب ىبحي نب قاحساو هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بیرغ ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو

 .«هظفج لت نی هيف ملک مهدنع يوقلا كاذب

 .«ىبحي نب قاحسإ ريغ هب يتأي ال هدانسالا اذهب ثيدحلا اذهو» :يدع نبا لاقو

 «بيهرتلاو بيغرتلا حيحصا :يف اهرظنا هدهاوشب حيحص ثيدحلاو أدج فيعض هدانسإ :تلق

ED(ركفلا راد .ط - ۳۹۱/۵۵و ۱8۵ /۵و 8۷۰ /1۵و ۳۱۵ /۲۲) «قشمد خیراتلو ( ۰ . 

 :سالفلا لاقو .ثيدحلا كورتم :لاقو .ءيسشب سيل «ثيدحلا ركنم :هنع دمحأ مامإلا لاق (6)

 .هظفح يف نوملكتي :يراخبلا لاقو .ءيش ال هبش كاذ :ينيدملا نبا لاقو .ثيدحلا رکنم هثیدحلا كورتم

 :متاح وبأ لاقو .ثيدحلا يهاو :ةعرز وبأ لاقو .ثيدحلا كورتم :-اضیا- لاقو .ةقثب سيل :يئاسنلا لاقو

 خيراتاو ۰۲۳۷ /۱) !ليدعتلاو حرجلا» :رظنا .هثيدحب ربتعي نأ ناكمب الو «يوقب سيل «ثيدحلا فيعض

 «لامكلا بيذهت»و ۲۹۶-4۳۰۲ /۸) «قشمد خیرات»و «(407/1) «ريبكلا خیراتلاو ؛(71 /۲) «يرودلا

(18۹۲-4۸۹/۲). 

 .أطخ وهو «هاور قاحسإ نکل» :(ب) يفو



YAY 

 نم ماجلب ةمايقلا موی مجلآ «همتکف ملع نع لثس ْنَما يال يبلا لاقو -۵

 .ةريره يبأ نع ءاطع هاور «حیحص هدانس] ران

 يف ءاج ام باب) ملعلا باوبا يف يذمرتلاو 4۵ ۵ /۹) ؟فنصملا» يف ةبيش يبآ نبا هجرخآ (۱)

 مقر )٩۱/۱ (همتکف ملع نع لتس نم باب) ةمدقملا يف هجام نباو ۲۱4۹ مقر ۲۹/۵) (ملعلا نامتک

 ۲۹۳ /۲) دمحأو ۳۹9۸ مقر ۳۲۱/۳) (ملعلا عنم ةيهارك باب) ملعلا باتک يف دواد وبا( ۱

 وبأو (۱۳۸۳) یلعی وبأو (۲۵۳6) يسلايطلاو ۵۰۸و ٩۹٤و 4۹۵و ۳۵۳و ۳66و ۳۰۵و ۲۹و

 يف يعاضقلاو ۷۲ مقر) «مجعملا» يف يبارعألا نباو (۱۱) ؛ةاقتنملا دئاوفلا» يف يبرحلا نسحلا

 يفو (۱۸۲و ۱۱ ءو ۰۰ /۱) «ریغصلا مجعملا" يف يناربطلاو ؛(۳۲٩ مقر 777/1) «باهشلا دنسم»

 يبأ نب حتفلا وبأو ««ناسحالا# - 46) «حیحصلا» يف نابح نباو ۳۵۵۳ ۳۳4۲ ۰۲۳۱۱) «طسو

 :(۸۸-۸۹ ص) «لخدملاو (۱۰۱/۱) «كردتسملا» يف مکاحلاو ؛(۲۲) «ةاقتنملا دتاوفلا» يف سراوفلا

 يف نارشب نساو 4-9 /۱) «عماجلا» يف ربلادبع نباو ؛(۱8۰ مقر ۳۰۱/۱) «ةنسلا حرشا يف يوغبلاو

 -۱۰۲/۱) «تایهاولا» يف يزوجلا نباو 0۷4 ۰۵۷۲ مقر) «لخدملا» يف يقهيلاو (۱۱۱۸) «يلامألا»

 .حیحص ثیدحلاو (۶

 . يوغبلا لاق اذکو «نسح ثیدح اذه» :يذمرتلا هيف لاقو «يبهذلا هقفاوو مکاحلا هححص

 نبا لاقو «نسح» :دواد يبآ قیرط نع (۲۵۱/۵) ؛دواد يبأ ننس رصتخما يف يرذنملا لاقو

 ؛ددسملا لوقلا» يف رجح نبا لاقو ««تاقث مهلك ءالؤه» :هجام نبا دنس ةاور نع "ننسلا بیذهنا يف میقلا

 .'ةجحلل حلاص هنکل تحصلا ةياهن يف نكي مل نو ثیدحلاوا :-دواد يبأل هازعو- (۱۲ ص)

 .هيلع قیلعتلاو الا ثیدحلا :رظنا .عمج نع بابلا يفو

 :(تامهم دئاوفو تاظحالم)

 :-ةريره ابآ تعمس :ءاطع نع «شمعألا قيرط نم ثیدحلا قاس نأ دعب- مکاحلا لاق :ىلوألا

 ملو نيخيشلا طرش ىلع حیحص دانسالا اذهو ءاهب رکاذیو عمجت ةريثك ديناسأب سانلا هلوادت ثيدح اذه»

 له :هتلأس مش «بابلا اذهب (يروباسينلا يلع نب نيسحلا :همساو) ظفاحلا يلع ابآ انخيش تركاذ باجر خدي

 تقريره يبأ نم هعمسي مل ءاطع نأل :لاق ؟مل :تلق ءال :لاتف ؟ءاطع نع ديناسألا هذه نم ءيش حصي

 يلع انئدح هديعس نب ثراولادبع انثدح «ناورم نب رهزأ انثدح ءيطساولا ديعس نب دمحأ نب دمحم هانربخأ

 .ثيدحلا قاسو «ةريره يبأ نع «لجر نع «اطع نع «مكحلا نبا

 «مهولا امهنم راعبتسم ريغو :يطساولا دمحأ نبا مکخیش وأ ؛ناورم نب رهزآ هيف أطخخأ دق :هل تلقف

 اثدح «يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ انثدح :الاق فاشمح نب يلعو قاحسإ نب ركب وبأ ثيدحلاب انثدح دقف

 -.ةريره يبأ نع ءاطع نع «لجر نع :مکحلا نب يلع نع هدیعس نب ثراولادبع انثدح «ميهاربا نب ملسم



 زا ب »۷
 نمحرلادبع یبآ نع فيبأ نع یناّتقلا شايع نب هللادبع لاقو] -۲

 هللا همّجلا ًاملع متک نّم» :لاق ل هللا لوسر نأ "ورمع نب هللادبع نع بلا

 را هل ملعأ الو ؛امهطرش ىلع :مکاحلا لاق “ران نم ماجلب ةمايقلا موی

 نم ءاطع عامس اوركذ ةعامج تدجو ؛بابلا ٌتعمج امل مث «هب يل فرتعاو يلع وبأ هنسحتساف .هقاسو-
 .«ةريره يبأ

 يبأ هخيش ىلع مكاحلا هللادبع وبأ اهب جتحا يتلا ميهاربإ نب ملسم ةياور شي اممو :ةديبع وبا لاق
 دسم قيرط نم (4 )١/ !ملعلا نايب عماج» يف ثيدحلا اذه ىور دق ربلادبع نب رمع ابا نأ ؛ظفاحلا يلع

 دامح نأل ؛حصأ مهبملا لجرلا طاقسإب دانسإلاو .ميهاربإ نب ملسم ةياور لثم هب دیعس نب ثراولادبع نع

 نب ةرامع كلذ ىلع هعباتو «هيف هركذي ملو -دواد وبأ هلاق اميف- مكحلا نب يلع نع سانلا ىورأ ةملس نبا

 .هجام نبا دنع ثيدحتلاب حرصو «سلدم ريغ يلعو .دمحأ تاياور ضعب يف ناذاز

 .«هدنسم» يف ددسمل ثيدحلا وزع هيفو (۲-۲۹۱ 1۵ /۱۰) «فارظلا تكنلا» :-رومأم ريغ- رظناو

 ملعي ال هنأ ملعي الو «ملعي ال نم أرجتي نأ امأو «هملعي ملع نع لئس نم ثيدحلاب دارملا :ةيناثلا

 ۳۳ /۳۸) «قشمد خیرات» يف كلذ يف ةصق :رظنا .الف ؛(رجزي يذلا قمحألا اذهو)

 ديعولا تحت لخدي الو ءأربت هتمذ ناف «سيردتلا نم رومألا ءايلوأو ناطلسلا هعنم نإ ملاعلا :ةئلاثلا

 «يلهذلا دمحأ نب دلاخ ريمألا عم هل تلصح ةصق يف يراخبلا مامإلا كلذب لدتساو ؛ثيدحلا يف دراولا

 .(41/-01//95) «قشمد خيرات» :رظنا .ثيدحلا اذه ححصي -هللا همحر- هنأ اهمزالو

 .اطخ وهو «رمع نب هللادبع» :() يف )١(

 يف دامح نب ميعنو «(«ناسحإلا» - ٩۱ مقر ۲۹۸/۱) اهحيحصاا يف نابح نبأ هجرخآ (۲)

 يف يقهييلاو ۰۱۰۲ /۱) ؛كردتسملا» يف مكاحلاو (۳۹۹) «كرابملا نسبا دهز ىلع هدئاوز»

 :(0/1) «هلضفو ملعلا نايب عماج» يف ربلادبع نباو ۰0۷۵ مقر) «یربکلا نتسلا ىلإ لخدملا»

 نبا قیرط نم )٩۱/۱( «تایهاولا» يف يزوجلا نبأو ۳۸-۳۹ /0) «دادغب خيرات" يف بيطخلاو

 .هب «شايع نب هللادبع نع «بهو

 !!يبهذلا هقفاوو !!«ةّلع هل سيلو ؛نيخيشلا طرش ىلع حيحص دانسإ اذه» :مكاحلا لاق

 مل يرصملا ينابتقلا سابع نب شايع نب هللادبع «نسح هدانسإف «كلذك سيل :ةديبع وبأ لاق
 «بيزهتلا» يف رجح نبا هدافأ .لوصألا يف ال دهاوشلا يف ًادحاو ًاثيدح ملسم هل جرخو ؛يراخبلا هل جرخي
 .«دهاوشلا يف ملسم هل جرخأ طلخی قودص» :هنع «بيرقتلا» يف لاقو ۳۵۱ /۰)

 =هب جتحا» :لاق :«قودصلا ملاعلا مامإلا» :ب 8-0774 /۷) «ريسلا» يف هسفن يبهذلا هتعنو



 A8 راک

 .؟[ةلع

 .*مفی ال ملع نم كب ذوعا ينإ مهللا الكي يبنلا لاقو -۷

 وبأ لاقو .ةعيهل نبا نم بيرق وه :-ًاضيأ- لاقو .نيتملاب سيل قودص :متاح وبأ لاقو «يئاسنلاو ملسم-
 .«نسحلا دادع يف هثيدح :(يبهذلا) تلق .فيعض :يئاسنلاو دواد

 .'طسوألا»و «ريبكلا» يف يناربطلل هازعو ««نوقثوم هلاجرلا :(۱۸۳/۱) (عمجملا» يف يمثيهلا لاقو

 هنإل :لاق ء(بهو نب هللادبع)ب هلعاف (۹۸/۱) «ةيهاولا للعلا» يف يزوجلا نبا أطخأ دقو

 اذهو !«تاقثلا ىلع ثيدحلا عضي لاجد» :(8۳ /۲) «نیحورجملا» يف نابح نبا هيف لاق يذلا !(يوسقلا)

 .ةقثلا ظفاحلا مامإلا (يرصملا يشرقلا) وه اندانسإ يف يذلا بهو نباف ءيزوجلا نبا ماهوأ نم

 «حسیحص دانسإ اذهوف :اذه انداتسإ نع (۵۲ ص) «ةروثنملا عیلاللا» يف لوقي يشكرزلا تدجو مث

 سیلو «لاجد :نابح نبا هيف لاق يذلا (يوسفلا) وه بهو نبا نأ يزوجلا نبا نظ دقو حورجم هيف سيل

 .«كلذك

 .هانمدق امك ؛نسح هنأ باوصلاو زوجت هيف (حیحص» :هلوقو :تلق

 :اهيلإ ریش مهطيلاختر ةاورلا ماهوأ نم اهضعب ؛ةديدع دهاوش ثيدحللو

 ریبکلا ءافعضلا» يف يليقعلاو «(۳۷۳) ؛هننس» يف هجام نبا هجرخآ هللادبع نب رباج ثيدح #

 .(۳۰۸/۱۲-۳۱۹و ۲۹/۹ ۱۹۸ /۷) «دادغب خيرات" يف بیطخلاو .(4۲۱/۳)

 اطسوألا» يف يناربطلاو ««؛هدئاوز» - ۱۰۱/۱) رازبلاو :(755) هجام نبا دنع ء«سنأ ثیدح *

 .(۱۸6 ۰۱۸۳ /۱) «دئاوزلا عمجم» :رظناو .(۲۱۳۵) «بیغرتلا» يف يناهبصألاو (0۷۰۸)

 يف خیشلا يبأو «(۱۰۸:۵) ةريبكلا» يف يناربطلاو (۲۵۸) یلعی يبآ دنع «سابع نبا ثيدح #

 .(ركفلا راد .ط - ۵2۱/1۳) «قشمد خیراتف يف رکاسع نباو «(هيودرم نبا ءاقتلا - ۵۲ مقر) !هثیدح نم ءزج)

 .(۲۹۵) هجام نبأ دنع «يردخلا دیعس يبأ ثيدح #

 .(6۳۳) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو «4501) !رییکلا» يف يناربطلا دنع «يلع نب قلط ثيدح *

 .(ركفلا راد .ط - ۲۱۹/4۹) «قشمد خیرات» يف ركاسع نبا دنع رمع نبا ثیلح#

 يزوجلا نبا :ةقباسلا قرطلا عيمج نم هدنسأ «ةسبع نب ورمعو دوعسم نبا نع -اضيآ- بابلا يفو

 )45/1-/1١(. «تایهارلا» يف

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 >(۲۷۲۲ مقر ۲۰۸۸/) (لمعام رش نم ذّورعتلا باب) ءاعدلاو ركذلا باتك يف ملسم هجرخآ (۲)



 ززا 1۹.
 -هللا َريغ هب دارآ وأ - هللا ريغل ًاملع ملعت نم :لاق يي يبنلا نعو -۸

 .يذمرتلا هنسح ' الا نم هدعقم ًاوبتيلف

 لمعی مل ًاملع مّلعت نم :لاق ۳ [-هنع هللا يضر-] دوعسم نبا نعو -9
 رک الإ ملعلا هذزي مل هب

 3 يبنلا نع تدنع هللا يضر- “[يلهابلا] ةمامأ يبأ نع يورو -۰

 ةودتي امك *)هبصقب رودیف «متهج يف فذقيف ةمايقلا موی ء ءوسلا ملاعلاب ءاجيلا : :لاق

 تنك :لوقيف !؟كلب انتها امنإو اذه تيقل مب "لو اي :لاقيف ؛ىحرلاب رامحلا
 “نع مكاهنأ ام "”[ىلإ] مكفلاخأ

 .-هنع هللا يضر- مقرأ نب ديز ثيدح نم ًالوطم-

 ۰۵ مقر ۳۳ /۵) (ايندلا هملعب بلطي نمیف ءاج ام باب) ملعلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ (۱)

 «بیغرتلا» يف يناهبصألاو ۲۵۸ مقر ٩0 /۱) (هب لمعلاو ملعلاب عافتنالا باب) ةمدقملا يف هجام نباو

 .هعفر رمع نبا نع كرد نب دلاخ قيرط نم (۱۰۰ ص) ؛ءاملعلا قالخأ» يف يرجالاو ۲۱۳۶ مقر)

 :رجح نبا لاق «-ةقث وهوس رمع نبا نم عمسي مل ؛ككيرد نب دلاخ هيف هعاطقنال فيعض هدانسإو
 دلاصخ# :يرذنملا لاقو ««بيرغ نسح» :يذمرتلا لاقو .هكردي ملو رمع نبا نع ىور :يزملا لاقو .لسرپ
 .«تاقث امهدانسإ لاجرو «هنم عمسي ملو ءرمع نبا نع «كيرد نبا

 ,(۸۵ مقر) «بيهرتلاو بيغرتلا فيعض» يف ثيدحلاو
 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 هدايز دوعسم نسبا نع يوارلا «ملظم هدانسإو ؛(14١3 مقر) «بيغرتلا» يف يناهبصألا هجرخآ (۳)
 هركذ «رمع وبأ دایزاو ءرمع يبأب دنسلا يف ينكو ۲۹۷۱ مقر ۹0 /۲) «نازيملا» يف يبهذلا هلاق .لوهجم

 :رظناو .(۲۹۸۵ مقر ٩۷ /۲) «نازيملا» يف يبهذلا همجرتو ۷ مقر ۷۸ /۲) «ءافعضلا» يف يليقعلا

 .(۱۲۳۱ مقر ۳۲۳ /۳) يراخبلل «ریبکلا خيراتلا»

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (5)

 .هناعمآب :يأ (۵)

 .جيرختلا رداصم نم هتبثاو ؛نیلص لا نم طقس (7)

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۷)

 تهل هازعو «(۲۱۳۱ مقر) «بیغرتلا* يف يناهبصألا :ةمامآ يبأ ثیدح نم ظفللا اذهب هجرخآ (۸)



 04 زابل -
 هب ٌلمعلاو هبلط نم دشأ هظفحو «ٌديدَش ملعلا بل :ءالعلا نب لاله لاقو

 .«هب لمعلا نم ُدشأ هنم ةمالسلاو «هظقح نم ُدشأ

 ."![كمركو كنمب هانتشر انمهلأ مهللا]

 ع اع د

 نوثالثلاو ةسداسلا ةريبكلا

 .*4یذألاو نملاب مكتاقدص اوُلِطُِت ال :-یلاعت- هللا لاق

 .!فیعض لئسبلا :لاقو 616 /۱) «روشنملا ردلا» يف يطويسلا»

 -۲۱۸/۱) "ننسلا» يف ينطقرادلا هلاق .ًائيش ةمامآ يبأ نم عمسي مل لوحکم ؛معن :تلق

 (۳۲۹۷ مقر ۲۳۱/۲) (ةقولخم اهنأو رانلا ةفص باب) قلخلا ءدب باتک يف يراخبلا هجرخأو

 يف ملسمو :(«يرابلا حتا عم - ۷۰۹۸ مقر ۶۸/۱۳) (رحبلا جومک جومت يتلا ةنتفلا باب) نتفلا باتکو

 ديز نب ةماسأ ثیدح نم (۲۹۸۹ مقر ۲۲۹۰ /4) (هلعفي الو فورعملاب رمأي نم ةيوقع باب) دهزلا باتك

 منا :دازو .هب العلا نب لاله ىلإ هدنسب (۲ ۱۳۸ مقر) «بيغرتلا» يف يناهبص الا هجرخآ (۱)

 :لوقی دشنآ

 .«تارمأ نوا یا تیتر ممم درک ململ | يسحيو موق تومي

 «(۷۹/۹) «ليدعتلاو حرجلا» ۱۰۸ مقر ۱۸۰ ص) ؟ةقرلا خيرات» :يف لاله ةمجرت رظناو

 ۳۱۹ /۱۳) «ریسلا» 0۱۲ /۲) (ظافحلا ةركذت» ۰4۳۱۵ /4) ؟نازیملا» 6۲۷۸۳ )٩/ «ءاب الا مجعم»
 «بهذلا تارذش» «۳۲۹/۲) «ةاعولا ةيغب» ۸۰ /۳) «دشرألا دصقملا» ۱3۹ /۲) «دمحألا جهنملا»

(۳۳۱/۳). 

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۲)

 .«ناتملا يهو ...» :(ب) يف (۳)

 .774 :ةرقبلا (6)



 ب الا ۳۹۲

 موی مهیا رظی الو هللا مهیا ةثالثا :حيحصلا ثيدحلا يفو -۳۹

 هتعلس تفنملاو نانملاو ؛هراز| لبسملا می باذع مهلو ؛مهيكزي الو ءقمايقلا

 .)«بذاکلا فّلَحلاب

 يلهابلا] ةمامآ يبآ نع« ۳ [مالس يبأ نع «يماشلا ديزي نب رمع] -۲
 الو فرص مهنم هللا لبقی ال ةثالث» : هللا لوسر لاق :لاق ""[-هنع هللا يضر-
 .؟[حلیوص :رمع] (*«ردقلاب تلکمو نامو فاع 3

 دز د

 .(۱۰۲ مقر) «ملسم حیحص» يف وهو ؛(۱۷۳) مقرب هجیرخت یضم (۱)

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام ()

 .0) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 مقر ۲۸۷و ١16 /۸) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلا :هب «دیزی نب رمع قيرط نم هجرخأ ()

 ,(۳۲ مقر) «ردقلاو ءاضقلا» يف يقهيبلاو «۳۲۳ مقر ۱۸۷ /۱) «ةنسلاا يف م مصاع يبأ نباو ۷
 نباو (رکفلا راد .ط - 774/50 ۳۹6-۳۹۵ /4۵و ۲۱۷-۲۱۸ /4۱) «قشمد خیرات» يف رکاسع نباو

 نبالاق د هللا لوسر نع حصيال الها :لاقو ۲۳۹ مقر ۱۵۷ /۱) «ةيهانتملا للعلا يف يزرجلا

 .(۲۰۱/۷) «عمجملا» يف يمشيهلا هح هفعضو ««لیسارملا عفریو :دیناس الا بلقب ديزي نب رمع : :نابح

 «لاق امک وهو «نسح دانساب مصاع يب أ نبا هاور» : ؟بیهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا لاق :تلق

 «خيراتلاو ةفرعملا» يف يوسفلا لاق امك ؛ميحد :امه ؛نايقشمد ناملاع يرصنلا ديزي نب رمع قثو دقف

 «قشمد خيرات» يف ركاسع نبا امهنع هلقنو «(۷۲/۱) (هخيرات" يف يقشمدلا ةعرز وبأو ( ۷

(0/ ۵۳۹۵ ۳۹۰). 

 .«ثیدحلا نسح هنأ هيف ليق ام عومجم نم يل نيت يذلاو» :-هللا همحرس ينابلألا انخیش لاقو
 نيعبرألا» يف رافصلا مساق يبأل وزعم اهيف ثيدحلاو ۱۷۸۵ مقر) «ةحيحصلا ثیداح الا ةلسلس» :رظنا

 .«نيدلا بعش يف

 يف يتات ًانايحأف «ىنعملا اذهب (حليوص) ةظفلو «اهب ربتعي دقوا : :(۲۳۱/۳) «نازيملا» يف لاقو ()

 .(ليدعتلا بتارم) نم (ةسماخلا ةبئرملا) نمض نم يهو وي ؛(تاقثلا»



 ۳۹۳ ا کلا

 نوثالثلاو ةعباسلا ةريبكلا

 "ردقلاب بدكملا

 . 4رب ها ءايش لک نا :-ىلاعت- هللا لاق

 ۳و امو ْمُكَقَلَخ لا :-یلاعت- لاقو

 . ۳4 يداه ال لا لی نمو# :-یلاعت- لاقو

 منع ىَلَع هللا هلضاو» :لاقو

 لا ءا نأ الإ نوا امو :لاقو

 ."#اَهاَوْقَتَو اهروجف اهمها :لاقو

 .ةريثك كلذ يف صوصنلاو

 !هللا لوسر اي» :لاق -مالسلا هيلع- ليربج ثيدح «نيحيحصلا» يفو ۳

 ردقلاو نو ملا دعب شعبلاو هلسرو هبتكو هيكئالمو هللاب نموت نأ :لاق ؟ناميإلا ام
2 13015 
 .  اهرشو هريخ

 .؟ردقلاب بذكلا يهو» :(ب) يف (۱)

 ) )۲:رمقلا 4٩

 ۰۹۲ :تافاصلا (۳)

 ۰۱۸۲ :فارعألا (5)

 .۲۳ :ةيثاجلا (۵)

 ۰۳۰ :ناسنالا ()

 .۸ :سمشلا (۷)

 باتکو (۵۰ مقر ۱۱۶ /۱) يک يبلا لیربج لاؤس باب) نامیالا باتک يف يراخبلا هجرخآ (۸)

 مالسالا باب) نامیالا باتک يف ملسمو :(6۷۷۷ مسقر) ((ةعاسلا ملع هدنع هللا نا بابل ريسفتلا

 5 .هوحنپ ةريره يبأ ثيدح نم (۱۰و 4 مقر 75-50 /۱) (ناسحالاو ناميإلاو



 س اليا سو

 يبأ نع «بهوم نب] هلاديبڪ انئدح :يلاوملا يبأ نب نمحرلالبع لاقو - ۶

 -اهنع هللا يضر- ةشتاع (نع هةرمع نع ؛مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب
 ُبذكملا :باجُت ين لکو هللا مهتلو.مهتعل هيما دا هللا لوسر لاق :تلاق

 هللا مرحل ٌلحتسملاو «توربجلاب طلستملاو ؛هللا باتک يف ُدئازلاو ءردقب

 .حبحص هدانسإ "”«يتنسل ُكراتلاو هللا مرح ام يترتع نم لحتسملاو

 ثحب دعب تدجوو ءامهجراخ الو «نيحيحصلا» يف ال فنصملا هدروأ يذلا ظفللاب رفظأ ملو =

 «ةيلحلا»و ۳۸۳-۳۸۹ ۳۸۰ ۰۳۷۹ /۱) يزورملل «ةالصلا ردق میظعت» :يف اهرظنا «ةهيبش ًاظافلأ
 .يقهيبلل (۱۸۷ مقر) ؛ردقلاو ءاضقلا»و «يبايرفلل ١17( ص) «ردقلا»و ۰۲۰۸-۲۰۷ /۰)

 نم (يناشلا رفسلا) صخف «يرهاظلا ليقع نب نمحرلادبع وبآ ةديج ةيانع ثیدحلا اذهب ىنتعاو
 ٠ .روکذملا ظفللا -ًاضيأ- هيف درب ملو :هظافلأو هقرطل «ماكحألا بنك ىلع تاقيلعتلاو حورشلا» هباتك

 .«ةشئاع نع دانسإلاب» :نيتفوقعملا نيب ب يذلا نم ًالدب (ب) يفو :(1) يف ءاج اذكه (۱)

 يواحطلاو :(۲۱۵۶ مقر 40۷ /4) (هنم باب) ردقلا باوبآ يف «عماجلا» يف يذمرتلا هجرخآ (۲)

 يف نابح نباو «(ةلاسرلا ةسسؤم .ط - ۳6۲۰ مقر 5 /4و ةيدنهلا .ط - ۳٠١ /6) ؟لكشملا» يف

 مقر) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو ««ناسحالا» - ٥۷٤۹ مقر ٠١ /۱۳ و «ادراوم» - ۵۲ مقر) ؛حيحصلا#

«(TTY «4E(۲۸۸۳ مقر 1117/-175/5) «ریبکلاث يف يناربطلاو ( ٥ /۲) اكردتسملا» يف مکاحلاو  

 (4۱۱۱ مقر 84۳ /۳) «بعشلا» يف يقهييلاو (نیمرحلا .ط - ۱13۷ مقر 187/5) «طسوألا»و

 نب نمحرلادبع نب هللاديبع نع ءيلاوملا يبآ نب نمحرلادیع قيرط نم (6۲۵ مقر) «ردقلاو ءاضقلا»و
 .هتعفر ةشئاع نع قرمع نع «بهوم

 مزح نب ركب يبأ ىلإ زيزعلادبع نب رمع بتك :لاق «بهوم نب هللادیبع نع» :يواحطلا ةياور يفو
 .«ةشئاع ينتثدح :تلاق يلع تلمأ اميف ناكو ءنمحرلادبع ةنبا ةرمع ىلإ

 يبأ نب نمحرلادبع نع نيقيرط نم ٩۱( /4و ۳۱/۱) مكاحلاو ۳6۲۱ مقر) يواحطلا هجرخأو

 .هب ةرمع نع دمحم نب ركب يبأ نع «بهوم نب هللاديبع نع ؛يلاوملا
 نمحرلادبع نب هللاديبع نع ثيدحلا اذه يلاوملا يبأ نب نمحرلادبع ىور اذكه» :يذمرتلا لاق

 نع دحاو ريغو «ثايغ نب صفحو «يروثلا نايفس هاورو كَ يبنلا نع «ةشئاع نع «ةرمع نع «بهوم نبا
 .«حصأ اذهو ءالسرم هلي ينلا نع نيسح نب يلع نع «بهوم نب نمحرلادبع نب هللاديبع

 «ریبکلا عماجلا» يف هل بسنو «ضوع ةوطع ميهاربإ ةيانعب «يذمرتلا عماج» يف ثيدحلا اذه :تلق
 -نبال قيلعت يأ دري ملو ؛«يذوحألا ةضراع» نم (۲۱۸/۸-۳۱۹) يفو «يطويسلل «ریغصلا عماجلا»و



 هه اا ا

 ىبأ نع «ةرسیم نب سنوي انثدح «ىقشمُدلا ةبتع نب ناميلس] 1

 اهيلعو ءةسيفن يهو- ةيطخلا ةيرهاظلا ةخسن يف دري ملو «هيف محقأ دق نرکی نأ ىشخأو «هیلع يبرعلا-
 انخيش هطقسأو ؛نيكردتسملا نم دحأ هيلع هكردتسا الو .«ةتفحتلا» يف يزملا هل هزعي ملو -تاعامس

 !عمجملا» يف يمثيهلا هركذ اذه عمو «(هحرش» يف يروفكرابملا اذكو كلذك هتخسن نم يئابلألا

 «بهوم نب نمحرلادبع نب هللاديبع هيفو «اريبكلا» يف یناربطلا هاور» :لاقو «دئاوزلا نم هنأ ىلع (2/1)

 حلاص :مناح وبأ لاقو .ىرخأ يف هقثوو «ةياور يف نيعم نب ىبحي هفعضو «فعض هيف :ةبيش نب بوقعي لاق

 .«حیحصلا لاجر هلاجر ةيقبو «نابح نبا هقثوو .ثيدحلا

 يتلا يترشن نم هتطقسم اذلو ««يذمرتلا عماجا نم ثيدحلا طاقسإ باوصلا نأ دكؤي هلك اذهو
 ىلع هلثم نيرخآ يف شماهلا يف هتعضوو .-ةدلجم يف يهو هللا همحر- ينابلألا انخیش ماكحأ اهيلع

 .هل هوزع ةحص تبثي مل اميف ءيطرش

 قيرط نم (57 4 مقر) ؛ردقلاو ءاضقلا» يف يقهيبلاو :يبايرفلا نع (۳4۱۲) يواحطلا هجرخأو

 .هعفر نيسحلا نب يلع تعمس «بهوم نب نمحرلادبع نب هللاديبع نع نایفس نع امهالك ؛میعن يبآ

 يلع نع بهرم نبا نع «نايفس نع يبايرفلا قيرط نم (۲۲۵ /۲) مكاحلا هلصوو «لسرم وهو
 .فيعض هدانسإو !هدج نع ؛هيبأ نع «نيسحلا نبا

 قفتملا» يف بيطخلاو ««دارفألا» يف ينطقرادلل (0 57 ص) ؛ريبكلا عماجلا» يف يطويسلا هازعو

 .يلع نع «قرتفملاو

 .روكذملا ظفللاب ثيدحلا هيف سيلو ,صقان «قرتفملاو قفتملا» عوبطم :تلق

 الإ هللاديبع نع دانسإلا لصتم ثيدحلا اذه وري مل» :قباسلا ةشناع ثيدح بقع يناربطلا لوقو

 .قيقد ريغ «یلاوملا ىبأ نبا

 نع «بیجملا نب دمحم مامت يبأ قيرط نم (ب/۱۵۵ق) «نيودتلا» يف ينيوزقلا -ًاضيأ- هلصوو
 .-ًاضيأ- فيعض هدانسإو .هب :نیسحلا نب يلع نع «بهو نبا نع دعس نب ماشه

 :هلوأو «(84 مقر 47 /۱۷) «ریبکلا» يف يناربطلا دنع ءاوعس نب ورمع ثيدح نم دهاش هلو

 .(175/1) ؛عمجملا» :رظنا .ملظم هدانسإو «ءيفلاب رئأتسملاو :دازو :«...مهتنعل ةعبس»

 :انه لاقو هقرمب ركنم ثيدحلا» :لاقف «یرخآ هفلاخو «ةرم يبهذلا هقفارو «مكاحلا هححصو

 «يمليدلا هعبتو «نیفیرط نم يناربطلا هاورا :(47 /5) «ریدقلا ضیفا يف يوانملا لاقو !«حیحص هدانسإا

 !«حیحص :لاقو

 .ملعأ هللاو «فیعض هنأ باوصلا :تلق



 زا ۹
 لخدی ال» :لاق و5 يبنلا نع )۲ یع هللا يضر-] ءادردلا يبآ نع سيرد

 .[ةعامج هنع ءاور فّ ناميلس] "'ةرمخ ْنمدم الو ءردقب بدكم الو قاع َةنجلا

 هللا يضر-] رمع نبا نع «هيبأ نع «مزاح يبأ نب زيزعلادبع لاق -۳

 الف اوُضرم نف ةمألا هذه ُسوجم ةّيردقلا» :لاق لب يبنلا نع [-امهنع
 تا اع هع دم ا نيالا هنكل] تاقث هتاور ؟۳«مهودهشت الف رام ناو «مهودوعت

 .«...ءادردلا يبأ ىلإ دانسالابوا :اهيفف «(ب) ةخسن نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۱)

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام ()

 .(04) مقرب (ةسداسلا ةريبكلا) يف هجیرخت مّدقن (۳)

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (4)

 .(أ) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (0)

 «ننسلا» يف دواد وبأ :هب سمع نبا نع ؛هيبأ نع «مزاح يبأ نب زيزعلادبع قيرط نم هجرخأ ()
 يف مكاحلاو 6۰۷ مقر) «ردقلاو ءاضقلا»و ١ ص) «داقنعالا» يف يقهيبلاو 410۹۱ مقر ۲۲۲ /۰)

 هارمع نبا نم مزاح يبآ عامس حص نإ ؛نیخیشلا طرش ىلع حیحصا :لاقو ۸۵ /۱) «كردتسملا»

 !!يبهذلا هقفاور

 دق :ناطقلا نب نسحلا وبأ لاق» :(۱۷۷۹/۳) ؛ةاكشملا ةبوجآ» يف رجح نبا ظفاحلا لاق :تلق

 .«ملسم يأر ىلع لصتم وهف ؛ةئيدملاب هعم ناكو هكردأ

 نب لهس ريغ ةباحصلا نم دحأ نم عمس يبأ نأ كح نم :حلاص نب یحیل هنبا لاق نكلو
 .؟بذک دقف ؛دعس

 ركذي ملو ««امهنم عمسي ملو# :ورسمع نباو رمع نبا نع يوري هنأ ؟بيذهتلا/ يف صن كلذلو
 دمحأ خيشلا مالك :امازل رظناو .دعس نب لهس نم الإ عمس هنأ 214/7 /۲) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا

 .(۵ /۸) ؛دنسملا» ىلع ركاش

 هيلع ضارتعا ال .حيحص ؛عطقنم هنكل «تاقث هتاور» قيرطلا اذه ىلع يبهذلا مالكف ؛كلذلو

 *دواد يبأ ننس رصتخم» يف يرذنملاو ۲۵۸ /۱) «ةعونصملا یلاللا» يف امك ؛يتالعلا :عاطقنالاب هلعاو

0۸/۷ 

 -+۱۱7۱(4 مقر 1٤۳ /6) هةسلا» يف يناكلاللاو 6۲۲ ص) ةنسلا حيرص» يف يربطلا هجرخأو



 .هعفري ملو ؛قیرطلا اذه نم

 مع نبا نع ؛عفان نع هیبآ نع «مزاح ي يبأ نبا نع 6۱۵۱۲ مقر) ؟ةنبإلا" يف ةلعب نبا هجرخأو

 اهفلح باوصلاو ««عفان نع» :هيف داز

 «ردقلا» يف يبايرفلا :دنع رمع نبا نع عفان نع ؛مزاح يبأ نع روظنم نب ايركز هاور ؛معن
 يف يدع نباو «(ةققحملا - 414-450 مقر/۱۹۰ ص) «ةعيرشلا» يف يرجآلاو ۲۱۸ مقر)

 «نيحورجملا» يف نابح نباو ۳۳۸ مقر) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو :(۱۰۸/۳) «لماكلا»

 (۲۲۵) «للعلا» يف يزوجلا نباو 4۰۸ مقر) «ردقلاو ءاضقلا» يف يقهيبلاو ()

 .هيف مزاح يبأ نع فالتخالل دمحأ مامإلا هرکنآ نكل ۱۱۵۰ مقر ۱۳۹/6) «ةنسلا» يف يئاكلاللاو

 .(۲۹۹ ص) دواد يبأل «مامالا لئاسم» :رظنا

 يف يبايرفلا دنع امك ؛رمع نبا ىلع هفقو مهضعبف :هيف هيلع فلتخاو هوفعض روظنم نب ايركزو
 مقر) «ةنسلا لوصا» يف نينمز يبأ نبا هجرخأ ام :مزاح يبأ ىلع هيف فالخلا نمو «(517 مقر) «ردقلا»

 .لسرم وهو «هعفر مزاح يبأ نع دیمح يبأ نب دمحم ينربخأ :لاق بهو نبا نع ۸

 55٠(. مقر) دعب قيلعتلا يف هثيدح نم يتآيس امك ؛دعس نب لهس نع مزاح وبأ هاورو

 امك ؛رمع نبا نع «عفان نع -مهيلإ هدنسب اذكه هلاح نم وأ- ريكانم باحصأو ليهاجم هاورو

 ةريغصلا مجعملا» يف يناربطلاو ء(۸1) ؛ناميإلا» يف ديبع يبأو ۱۳۵ /7) «دنسملا» يف دمحأ :دنع

 يف يليقعلاو ۲۲۰ مقر) «ردقلاث يف ذ يبايرفلاو )١/ ٠١١(« «ةنسلا» يف مصاع يبآ نبا راو (۱6/۲)

 يف يرجآلاو 1۲۵ /۲و ۲۸۷ /۱) «ءافعضلا يف لماكلا» يف يدع نباو ۲۱۰ /۱) «ريبكلا ءافعضلا»

 يف يئاكلاللاو ۳١١(« مقر) «هيلامأ» يف نارشب نباو کةققحملا .ط - 47١ مقر وأ ۱۹۰ ص) «ةعيرشلا#

 ؛ردقلاو ءاضقلا» يف يقهيبلاو ۲6 /۲) «راثآلا بيذهت» يف ريرج نباو ۱۱۵۳ مقر 55+ /4) «ةنسلا»

 دوقع» يف يحلاصلا فسوي نب دمحمو ؛(127 /۱) ؛ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نباو «(4 04 مقر)

 ٤٤(. ص) «نامجلا

 :بویآ نب ىبحي ان میرم يبأ نب ديعس نع ١170( مقر 16۳ /5) «ةنسلاا يف يئاكلاللا هجرخأو

 .هلوق ءرمع نبا نع «عفار نب قاحسإ نع
 .فيعض هدانسإو

 هنباو (170و ۸1 /۲) هدنسملا» يف دمحأ :دنع امك ؛هعفر رمع نبا نع ةرفغ ىلوم رمع هاورو

 «ردقلا» يف يبايرفلاو ۳۳۹ مقر ٠١١ /1) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو ۰4۱۲۲ ص) «ةنسلا» يف هللادبع

 .(۱۵۲ /۱) ؛ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نباو 4۱۱ مقر) «ردقلاو ءاضقلا» يف يقهيبلاو «۲۳۷)

 - نب رمع نع ةرمو ءاذكه هيوري ةرمف ؛ثيدحلا اذه يف برطضاو «فیعض ةرفغ ىلوم رمعو



 لا ۳۹۸
0 5 

 ماوقأ يتّمَأ يف ْنوکیس» :لوقي هلی يبنلا تعمس :رمع نبا لاقو -۷

 .ملسم طرش ىلع اذهو "”«ردقلاب نوبل

 رمع نبا نأ :””عفان نع رخص يبآ ثيدح نم يذمرتلا حُحصو -۸

 ها ينغلب ها :لاقف السلا كيلع أرقي ًاتالف نِ :لاقف لجر هاج -هنع هللا یضر-
 هي هللا لوسر تعم ينإ «مالسلا ينم هئرقث الف ثدحأ دق ناك ناف «ثدحأ دق

 ,«ردقلا لهأ يف فذق وآ :خنسَمو تس ةمالا هذه 0 نوكيا :لوقي

 .(۱۱۵۳ مقر 540 /6) "ةنسلا» يف يئاكلاللا دنع امك ؛هلوق رمع نبا نع «عفان نع هديز نب دمحم=

 دانسإ اذه» :لاقو (۶۱۰ مقر) «ردقلاو ءاضقلا» يف يقهيلا هجرخأ «نايفس هفقو ىلع هعباتو

 نع روهشملاو' :ةعوفرملا هتياور بقع يقهيبلا لاق «ةفيذح دنسم نم هلعجی ةرمو ««فوقوم هنأ الإ حیحص

 .(۲۳ مقر) :رظنا .هجيرختو ةفيذح ثيدح يتأيسو «(ةفيذح نع راصنالا نم لجر نع «ةرفغ ىلوم ريع

 يف مكاحلاو ١1١(: /۲) ةنسلا» يف هللادبع هنباو ((30 /۲) «دنسملا» يف دمحأ ظفل اذه (۲)

 ةمتو ينالا رخص يبأ قيرط نم 7 مفر) «ردقلاو ءاضقلا» يف يقهيبلاو ۸۶ /۱) ؟كردتسملا»

 .هيلع قيلعتلا يف هجيرخت

 .«صيخلتلا» يفو انه يبهذلا هقفاوو «ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاقو

 يف نيعم نباو يئاسنلا هفعضو .سأب هب سيل :دمحأ لاق هدایز نب ديمح رخص وبا :ةديبع وبأ لاق

 :رظنا .فلوخ دقو «فلاخي مل ام ثيدحلا نسح وهف ؛ملسم هب جتحاو ساب هب سيل :ىرخأ يف لاقو «ةياور

 6۳۹ مقر) «ريغصلا عماجلا حيحص» يف وهو .يتآلا ثيدحلا ىلعو ؛قباسلا ثيدحلا ىلع قيلعتلا

 .ًأطخخ وهو «...مفان نعو رخص يبأ ثيدح نم يذمرتلا هححصوا :0) يف (۳)

 دمحأو -(۱۸۸۵ ء۷١٨٠ مقر) ؛ةنابإلا» يف ةطب نبا هقيرط نمو- بهو نبا هجرخأ (4)

 دمحأ نب هللادبعو «(28071) هجام نباو )7١1017(« يذمرتلاو (47۱۳) دواد وبآو ۱۳۰۰۱۰۸ ۰۹۰ /۲)

 مقر) اردقلا» يف يبايرفلاو .(1559/5و 1۸9 /۲) «لماكلا» يف يدع نباو ۹۱۷ مقر) «ةنسلا» يف

 «لئالدلا» يفو 6 /۱۰) «یربکلا ننسلا» يف يفهييلاو ۸4 /۱) «كردتسملا يف مکاحلاو ۰۷

 -يف يوغبلاو ۱۱۳۵ مقر) «ةنسلا» يف يئاكلاللاو (8۱۷ ۰۱۲ مقر) «ردقلاو ءاضقلا»و (۵1۸/7)



 ۳۹۹ اصلا

 -هنع هللا يضر- يلع نع «شار نب يعبر نع هروصنم "[نع] -۹

 هللا الإ هلإ ال نأ ذهشي :عبرأب موی ىتح دبع نمؤي ال» : هللا لوسر لاق :لاق
 .دّيج هدنسو يذمرتلا هجرخأ ""«ردقلاب نمؤيو .ثعبلاب نمویو هللا لوسر ىنأو

 .هظافلاب هب دايز نب ديمح رخص يبأ قیرط نم (۸۲ مقر ۱۵۱/۱) «ةنسلا حرش»-

 .نيل هدانسإو

 .رمع نبا ىلع فوقوم اذه يف تباثلاو «عفان باحصأ فلاخو ءدايز نب ديمح هيف

 :نشیدحلا نيذه هيلع تركتأ امنإو .ثیدحلا حلاص يدنع وهوا :ديمح نع يدع نبا لاقو

 .«ةيردقلا يفو «فلاؤم نمؤملا

 ين اذه ناي مدقتو ءافوقوم هريغ هاورو «عفان نع مزاح يبأ نع «روظنم نب ايركز كضيأ- هعفرو
 .قفوملا هللاو «قباسلا لبق ثيدحلا

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام ()

 :مهنم ؛عمج اذكه هب ءرمتعملا نب روصنم نع هاور .حيحص ()

 ردقلاب ناميإلا يف ءاج ام باب) ردقلا باوبأ «عماجلا» يف يذمرتلا :هقيرط نم هجرخأ ءةبعش #
 رازبلاو (۱۰۱) يسلايطلاو ؛(۹۷ /۱) دمحأو هدواد يبآ قيرط نم (۲۱8۵ مقر 0۲ /4) (هرشو هریخ

 )٩۷۷( دمحأ نب هللادبعو ۷ ۰ مقر) مصاع يبأ نباو «مهدیناسم» يف (404 مقر )
 «ةراتخملا» يف ءایضلاو 1/۲۷ /۱۲ج) «ماکح الا رصتخم» يف يسوطلا يلع وبأو ؛«ةئسلا» يف امهالک
 حور قيرط نم (۱۸۹ مقر) ؛ءاضقلا» يف يقهيلاو ء(ردنغ) رفعج نب دمحم قيرط نم (4غ١ مقر 55 /۲)

 .هب ةبعش نع مهعيمج ؛ةدابع نبا

 ,(60۲ /5) «عماجلا» يف يذمرتلا هجرخاف «يربنعلا ذاعم نب ذاعمو ليمش نب رضنلا مهفلاخو
 اشدح فاعم نب هللاديبع انثدح :(۱۹۵ مقر) «ردقلا» يف يبايرفلاو ءرضنلا انثدح «ناليغ نب دومحم انثدح

 .يلع نع ؛لجر نع يعبر :الاق امهنأ الإ هوحن ةبعش نع امهالك «يبأ

 ريغ ىور اذكهو ءرضنلا ثيدح نم حصأ يدنع ةبعش نع دواد يبأ ثیدح» :هبقع يذمرتلا لاق
 .(178 )٤/ «ليزتتلا ملاعم» يف يوغبلا لاق هوحنبو «يلع نع ؛يعبر نع ءروصنم نع دحاو

 .هيف هيلع فلتخخاو «يروثلا نايفس :روصنم نع هاورو :ةديبع وبأ لاق

 4۳۲ /۱) «لردتسملا» يف مكاحلاو ؛(«ناسحالا» - ۸ مقر) ؛هحیحص» يف نابح نبأ هجرخآف

 -يف رکاسع نباو ۱۹۰ مقر) «ءاضقلا» يف يقهيلاو ««ماسبلا ضورلا» - ۰ مقر) ؛دئاوفلا» يف مامتو



 نود .هب ؛نایفس نع ءريثك نب دمحم قيرط نم مهعيمج ؛(۷۲۲/۱ 6و ۳۹ق /۱۲) «قشمد خیرات»>

 .«لجر نع» ةطساو

 ميعن وبأو ديبع نب ىلعي هاورو «نايفس نع [ليبنلا] مصاع وبآ هاور كلذكو» :هبقع يقهيبلا لاق

 نع ءلجر نع «يعبر نع ؛روصنم نع «نايفس نع [دوعسم نب ىسوم] ةفيذح وبأو [نیکد نب لضفلا]

 .«یلع

 .ةطساولا نود .هب «مصاع يبأ قیرط نم (۳۲ /۱) «كلردتسملا» يف مکاحلا هجرخأو

 يف مکاحلاو ميعن وبأ انثدح («بختنملا» - ۷۹) «دنسملا» يف دیمح نب دبع هجرخأو

 ۱٩۱( مقر) «اضقلا» يف يقهيبلاو «يدهنلا دوعسم نب یسوم ةفيذح يبآ قيرط نم (۳۳/۱) «كردتسملا»

 مقر) «ةنسلا حرش» يف يرغبلاو «ةفيذح يبأو میعن يبأ قیرط نم (۱۹۲) مقرو «دیبع نب یلعی قیرط نم

 يف دمحأو میعن يبأو یسوم نب هللادیبعو ديبع نب یلعی قیرط نم (۲۹۵ /6) «ليزنتلا ملاعماو (15

 نایفس نع مهعیمج ؛عیکو قیرط نم (1۷۸ مقر) (ةنسلا» يف هللادبع هتبا هنعو ۱۳۳ /۱) ةدنسملا»

 ,ةطساولاب

 «نسیکذ نب لضفلا انث ؛عينم نب دمحأ قیرط نم (447 مقر ۷۵ /۲) «ةراتخملا» يف ءایضلا هجرخاو

 يلع نب نسحلا انث ءيشاشلا قيرط نم (4577 مقرب اهجرخأ كلذكو ء«لجر نع» نود «هب «نايفس ان

 .هب «نايفس نع «يرازفلا دعس نب رمع يرفحلا دواد وبأ انث «يرماعلا

 ریشک هناف ؛هب جنحی يراخبلا ناك ناو :يدهنلا دوعسم نب ىسوم ةفيذح وبأ» :(۳۳/۱) مكاحلا لاق

 لیلدلاو مهفلاخ اذإ ًاطخلا مزاي لب ؛مهنارقأو ريثك نب دمحمو ليبنلا مصاع يبأ ىلع هل مكحي ال ءمهولا

 نم ريرجو «يلع نع «يعبر نع «روصنم نع هتياور يف يروثلا ديمحلادبع نب ريرج ةعباتم :هتركذ ام ىلع

 .ىهتنا «روصنم ثیدحب سائلا فرعأ

 مكاحلاو ء(١1۹) «ردقلا» يف يبايرفلاو ۰۵۸۳ مقر) ؛دنسملا» يف ىلعي وبأ هجرخأ :ةديبع وبأ لاق

 .ةطساولا نود .هب ءريرج نع قرط نم (۱۹۸/۱۰) «ریسلا» يف يبهذلاو 4۳۳ )١/ «كردتسملا» يف

 مقر ۳۲ /۱) (ردقلا يف باب) ةمدقملا يف «ننسلا» يف هجام نبا هجرخأ «كيرش :اهنود هاور انکهر

 ۳۵ /۳) داد فب خيرات» يف بيطخلاو ۸۸۷۰۱۳۰ مقر) ؟ةنسلا» يف مصاع يبآ نباو ۱

 يف ءایضلاو ؛(۱۸۸ ص) «ةعيرشلا» يف يرجآلاو 1۲ مقر 0۸/۱) «بيغرتلا» يف يناهبصألاو

 ,هب هنع قرط نم (444 مقر 11 /7) «ةراتخملا»

 «دنسملا» يف يسلايطلا هجرخأ -صوحألا وبأ ميلس نبا :وهو- مالس :-ًاضيأ- اهنود هلورو

 .«هلك ردقلاب نمؤي ىتح ناميإلا معط دبع دجي ال لق» :هظفلو .هب روصنم نع «مالس انثدح ۲6 ص)

 -.(دسأ ينب نم لجر نع) ةدايزب صوحألا يبأ نع هوورو «هظفل اوطبضف مج دواد ابأ فلاخو



 :مهنم هيلع تفقو نمموع

 يبايرفلا هنعو ؛(۳ مقر) “ناميإلا»و 1١770( مقر ۸ /۱۱) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ *

 .(۱۸۷ ص) «ةعيرشلا» يف يرجآلا هقيرط نمو ۱۹6 مقر) "ردقلا» يف

 .يرجآلا هقيرط نمو ةقباسلا يبايرفلا ةياور يف ًانورقم درو «ةبيش يبأ نب ناملع *

 خیرات يف ركاسع نبا هقيرط نمو 1 مقر) هدنسملا» يف ىلعي وبأ هنعو ءماشه نب فلخ #

 .(۳۹3/۱۰) «قشمد

 .(۱۹۳ مقر) «ءاضقلا» يف يقهيبلا هقیرط نمو دلم

 .يركشيلا رمع نب ءاقرو :(لجر نع) ةدايزب اور نممو
 .-(194 مقر) «ءاضقلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو- (۱۷ ص) (هدنسم» يف يسلايطلا هجرحآ

 .ةمادق نب ةدئاز :اهنود روصنم نع هاور نممو

 (48۱ مقر 10 /۷) ؛ةراتخملا» يف ءایضلا هقيرط نمو ۳۵۲ مقر) ؟دنسملا» يف ىلعي وبأ هجرخأ

 .هب ةلئاز نع يدهم نبا قيرط نم

 حجرف ؛همدع وأ لجرلا ركذب ءروصنم نع نيتياورلا يأ بيوص يف ءاملعلا نيب فالخ عقوو
 .حيحص دانسإلاف ؛هيلعو ؛هركذ مدع -امهمالك قبسو- مكاحلاو يذمرتلا

 هب ثدحا :همالك صن اذهو «هرکذ (۴۵۷ مقر ۲-۱۹۷ /۳) «للعلا» يف ينطقرادلا حجرو

 يروشلا نايفس مهفلاخو .يلع نبع ؛يعبر نسع ءروصنم نع سيق يبأ نب ورمعو ريرجو ءاقروو كيرش
 ««يلع نع ءدسأ ينب نم لجر نع «يعبر نع ءروصنم نع هوورف ؛يميتلا نامیلسو صوحألا وبأو ةدئازو
 .«باوصلا وهوا :«لجر نعا داز نم ةياور نع لاق

 عقوو هاقرو ةياور يف سکعلاو تطساولا فذحب الإ ةدئاز ةياور ىلع فقأ مل :ةديبع وبأ لاق

 .هانلصف امك نايفس ىلع هيف فالتخا

 :قباسلا ينطقرادلا مالك بقع (78/5) «ةراتخملا» يف ءايضلا لاقو

 يلح زی او قیر دوف يلون ا ور مه :تلق»

 :لاق ««ينطقرادلا لوق يذمرتلا ٌلوق ضراعیو ءًالحأ يعبرو

 ةرمو :يلع نع ةرم هيوري ناكف «هنع لجر نم هعمسو «يلع نم هعمس يعبر نوكي نأ لمتحيولا
 .«ملعأ هللاو هنع لجر نع

 «اةنجلا لالظ» يف هدانسإ -هللا همحر- ينابلألا انخيش نسح دقو ديعبب سيل هلمتحا يذلاو :تلق

 .انه -ىلاعت هللا همحر- فنصملا هدوجو



 رزق ۳
r 

 [يلع نع لجر نع يعبر نع :لوقي مهضعبو]

 نع «ريبزلا يبأ نع «جیرج نبا نع «يعازوألا انثدح قّيقب "[نعو] - ~8

 ةمألا هذه سوجم نا: هللا لوسر لاق :لاق «"'[-هنع هللا يضر-] رباج

 ناو «مهيلع اوُلصت الف اونا ناو ی ی اوعرع هررقللا 5 نا روما

 .(ةنمسلا» يف مصاع يبأ نب ركب وبأ هاور '”(مهيلع اوملست الف مهومتيقل

 و يبأ نبا اهدَرْوَأ ؟ لاقم اهیف ثيداحأ ةدع بابلا يفو]

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۱)

 .0) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۲)

 .(1) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۳)

 ۹۰ /۱) «لماكلا» يف يدع نباو 4٩۲ مقر ۳۵ /۱) «ننسلا» يف هجام نبا هجرخآ (۶)

 مجعملا» يف يناربطلاو ۱68 /۱) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو ؛(۲۱۹ مقر) ؟ردقلا» يف يبايرفلاو

 يرجالاو 64۱۵ مسقر) «ردقلاو ءاضقلا» يف يقهيبلاو 4660۲ مقر/۵) «طسوألا»و (۲۲۱/۱) «ريغصلا

 نع ۱6۰ /۱) «ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نباو «(ةققحملا .ط - ۲۲۳ مقر وأ ۱۹۰ ص) «ةعيرشلا» يف

 .هب هیلولا نب ةيقب انثدح «ىفصم نب دمحم

 .«ىفصم نب دمحم هب درفت ؛ةيقب الإ يعازوألا نع ثيدحلا اذه وري مل» :هبقع يناربطلا لاق

 .اونعنع دقو ,نوسلدم «ريبزلا وبأو جيرج نباو ةيقب هيف .فيعض هدانسإ :تلق

 لو هجم وُ ْنَمو ٌماهوأ هل نم هيف دنسب -ةقثب سيلو- يبراحملا ايركز نب مساقلا نب دمحم هاورو

 .(571/1) «یلاللا» يف امك ؛«هیلامآ» يف نارشب نبا دنع هيبأ نع رباج نبا نع

 ذاعم ثيدح نم يتأيسو «(۲۳۹) مقرب ىضمو «رمع نبا ثيدح نم ءاج دقف ؛حيحص همالك (۵)

 )۲٤٤(. مقرب ةشئاع ثيدح نمو ((7 45) مقرب ةفيذح ثيدح نمو «(741) مقرب

 ؛ماصتعالا» يف يبطاشلا لاقو ء«اهتاور فعضل تبت ال ثيداحألا هذهو» :اهبقع فنصملا لاقو

 صفح وب لاقو «لقنلا لهأ دنع حیحص ريغ ثيدحلا اذهر# :ةفيذح ثيدح بقع (يقيقحتب - ۷۱۹ /۳)

 لبصفا عم - ۲۳ صو «باترملا ةنجا عم - ۲۹ ص) «باتكلاو ظفحلا نع ينغملا» يف يلصوملا

 .٠ءيش كلذ يف حصي ملا :(«باطخلا

 اهفعضو «دهاجم لسرمو «سنأو دعس نب لهسو ؛ةريره يبأ نع بابلا يف درو هنأ :اذه دعب يقب

 = :لیصفتلا اذهو دیدش



 0847 مقر) (ةنسلا»:يف مصاع يبآ نبا هجرخأ دقف ؛-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح امأ =

 مقر ۳۸۰ /١و «ةميدقلا .ط - ۱٩۱ ص) «ةعيرسشلا» يف يرجآلاو ۲۳۵ مقر) ؛ردقلا» يف يبايرفلاو

 يرجآلاو 0774 ۰۲۳۳ مقر) (ردقلا» يف يبايرفلاو ءيناسارخلا ءاطع نع (فیس ديلو .ط - ۶

 .هوحنب هنع لوحکم نع امهالك ؛يميتلا ناميلس نع (4۲۳ مقر)

 .عطقنم وهو «فیعض هدانسإو

 يف متاح يبأ ناو ؛(۲۸۹/۸) «للعلا» يف ينطقرادلا لاق امك ؛ةريره ابأ قلي مل لوحكم

 .(۱ ص) «ليسارملا»

 يبآ نع «لوحکم نع «لجر نع «يميتلا نامیلس نع (۲۳۲ مقر) «ردقلا» يف ييابرفلا هجرخأو

 .ةريره

 يبأ نع ءاطع نع :لاق ؛لوحکم نع ديزي نب نمحرلادبع نع هاورف ؛يلع نب ةملسم هيف مهرو
 .كورتم ةملسمو «؟ةريره

 .قيرطلا هذه نم (4۳۲ مقر) «يلامألا» يف نارشب نبا هجرخأو

 هنأ ؛-لوهجم وهو- دقان نب ناسغ نع -(۲۵۷ /۱) ؟ىلآللا» يف امك- ناميلس نب ةمثيخ هجرخأو

 نع «حلاص يبأ نع «شمعألا نع -ءيشب سيل «ثراحلا نب رفعج :همساو- يعخنلا بهشألا ابأ عمس
 .هعفر ةريره يبأ

 .ًادج فيعض هدانسإو

 نيعم نبا هفعضو- ثراحلا نب ءاجر نع ليهاجم هيف نسب ادارفألا» يف ينطقرادلا هجرخخأو
 ,(۲۵۷-۲۵۸ /۱) «ئىلآللا» :رظنا .هعفر ةريره يبأ نع هدهاجم نع «-هريغو

 بيطخلاو ٩۲۱۹ مقر ۱۰8 /۱) (طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ دقف ؛دعس نب لهس ثيدح امأو

 للعلا» يف يزوجلا نباو ۱۱۵۲ مقر ۰ /4) «ةتسلا» يف يئاكلاللاو ۱۱۳-۰۱۱ /۱6) «خیراتلا» يف

 .هعفر دعس نب لهس نع «مزاح يبأ نع «قباس نب یبحی نع (۱6۷-۱8۸ /۱) «ةیهانتملا

 يوقب سيلا :هنع (۱۵۳/۹) «ليدعتلاو حرجلا» يف متاح وبأ لاق «ينيدملا لباس نب یحیو

 نمم ناک» :(۱۱۶-۱۱۵ /۳) «نیحورجملاا يف نابح نبا لاقو ؛«ثيدحلا نيل» :ةعرز وبأ لاقو «تیدحلا

 يف میعن ربأ لاقو ««ةليحب هنع ةياورلا الو ةنايدلا يف هب جاجتحالا زوجي ال «تاقثلا نع تاعوضوملا يوري

 .«تاعوضوم مزاح يبأو ...نع ثدح» :(۲۷۵ مقر) ؛ءافعضلا»

 اذه (۳۷۷/4) «نازيملا» يف يبهذلا دروأو ,.(507/5) «ناسللا» ىف امك ؛ينطقرادلا هكرتو

 = ١ .هتاركنم نم ثيدحلا



 نب نوراه نع (4۲۱۷ مقر 11-١١5 /) «طسوألا» يف يناربطلا هجرخآ دقف ؛سنأ ثيدح امأو

 .هعفر سنأ نع «ديمح نع «ضايع نب سنأ ةزمح وبآانثلدح «يورقلا ىسوم

 نب نوراه هب درفت «ضايع نب سنأ الإ ؛ليوطلا ديمح نع ثيدحلا اذه وري ملا :هبقع یناربطلا لاق

 .«يورفلا یسوم
 .اذه لثم اميس الو «هب درفتی ام هنم لبقی ال خيش نورامو

 .لوهجم يناربطلا خیشو «نعنع دقو سلدم دیمحو

 روصنم قیرط نم نعنع دقو ةيقب هیفو ؛ليهاجم هيف نسب (۵۹/۳) «ةیلحلا» يف ميعن وبا هجرخآو

 .ةاولصو اوماص نو .برعلا سوجم ةيردقلا» :ظفلب هعفر سنأ نع «ناذاز نبا

 نع «تبا نع «يربنعلا بلاغ نب ثراولادبع نع (۹۸ /۳) «ريبكلا ءافعضلا» ىف یلیقعلا هجرخآو

 - .هعفر سنأ

 .اهب الإ فرعي الو ظوفحم ريغ هثیدح» :ثراولادبع نع لاقو

 كنلوأ «ةيقيدنزو ةيردق يتمآ يف نوكيس» :لاق رايب هللا لوسر نأ :ربج نب دهاجم نع بابلا يفو

 ."سوجم

 .هلوق نم هنأ حيحصلاو :بهو نبا هجرخأ

 ۱۷۵۳ 0۱۷۵۲ ۱۵۵6 مقر) ؛ةنابالاا يف ةطب نباو (۰ مقر) «ردقلا» يف يبايرفلا هجرخأ

 ۰1۳8 /۷) «ةنسلا» يف يئاكلاللاو ۲۲-۲۲۵ ۰۲۰۵) ؛ةعيرشلا» يف يرجآلاو

 نم مهنمف ؛ملعلا لهأ ةملك هيف تفلتخا دقو هدهاوشو عوفرملا ثيدحلا اذه قرط هذهف ؛دعبو

 .هدهاوشو هقرط ددعت ىلع ءانب هنسح

 (۲ مقر/۲۹ ص) «حیباصملا ثيداحأ نم هيلع ضرتعا امل حيحصلا دقنلا» يف يئالعلا لاق

 اهضعب ربجنی ةريثك قرط هل لب «عوضومب سيل ثيدحلا اذه» :-ثيداحألا هذه قرط ضعب ركذو-
 ۰ عیب

 دیجلا نسحلا ةجرد ىلإ هقرط عومجمب يهتب ...» :(704/1) «یلاللا" يف يطويسلا لاقو
 .«-هللا ءاش نإ- هب جتحملا

 حرصو ؛(۱۷۷۹/۳) «حییاصملا ثيداحأ ىلع هتبوجأ» يف رجح نبا ظفاحلا -هلبق- هيلإ لامو

 مقر ١6١ /4) «ریغصلا عماجلا حیحصاو ۱8۹-۰6۱۵۱ /۱) «ةنجلا لالظلا يف ينابلألا انخييش هنسحب

(TIA 

 -لاق :رابجنالل حلصت ال اهنأو ءاهلك ةيهاو هقرط نأ ىري هللع يف نعمتملاو هقرط يف ققدملاو



 .«نيل اهيف بابلا اذه يف ةياورلا» :(۹۸/۳) ؛هئافعض» ىف یلیقعلا

 يف لاق امل ميقلا نبا نسحأو داجأو (لیجلا .ط - 797 /۳) «لصفلا» يف مزح نبا اهفعضو

 :-اهّلعأو هقرط ركذ نأ دعب- 00١/90 هدواد يبأ ننس بيذهت»

 ثيدحلا مهيف تبث دق هنإف «جراوخلا مه :عدبلا لهأ فئاوط نم مهمذ ةَ ينلا نع حص يذلاو»

 .مهسيئر هملكو كب ينلا نمز يف تثدح مهتلاقم نأل ؛حاحص اهلك هوجو نم

 ضارقنا دعب تثدح اهنإف ؛عدبلا نم اهريغو لولحلاو ؛مهجتلاو ءردقلاو «ضفرلاو «ءاجرإلا امأو

 .ةباحصلا رصع

 نباو ءرمع نب هللادبعك يح مهنم ناك نم اهركلأف ةباحصلا رصع رخآ تكردأ ردقلا ةعدبو

 مهلوق نم ةباحصلا ىلع فوقوم وه امنإف مهمذ نم ءيجي ام رثكأو تمهنع هللا يضر- امهلاثمأو سابع

 امك ؛اهوكردأ نيذلا نيعباتلا رابك اهيف ملكتف «ةباحصلا رصع ضارقلا دعب ءاجرالا ةعدب تثدح مث

 نمز يف اهررش راطتساو ءاهرمأ لحفتساو «نيعباتلا رصع ضارقنا دعب مهجتلا ةعدب تثدح مث

 .هيوذو دمحأ مامإلاك ءةمئألا

 .جالحلا نيسحلا نمز يف اهرمآ رهظو «لولحلا ةعدب كلذ دعب تثدح مث

 رّذحيو هاهترب نم هدنجو هبزح نم اهل هللا ماقأ اهريغو عدلا هذه نم ةعدب ترهظ املكو

 لوسر ُبزح هب فرعي اّجحمو ًانازيم هلعجو «مالسإلا لهألو ءهلوسرلو هباتكلو هلل ةحيصن ءاهنم نيملسملا

 ةبتكم يف ظوفحملا يطخلا هلصا ىلع ةلباقملا عم ىهتنا .هاهرصانو ةعدبلا بزح نم هتنس يلوو كل هللا

 .هقيفوت ىلع هلل دمحلاو «فیرحت عوبطملا يف ناكو «(777/-775ق) هنم صنلا ٌتمّوقو .تمکح فراع

 .«بذك لطاب ثيدحلا اذه» :هلوق يئاسنلا نع (۵۸/۱) «یلالل» يف يطويسلا لقنو

 دیناس الا ىلع مکحو :(0۰۳-۵۰8 ص) «ةعومجملا دئاوفلا» ىلع هقیلعت يف يناميلا ةمالعلا لاقو

 لبقی الف :جاجللاو عازنلا اهیف رثک ةديقعب قلعتی ربخلا اذهو» :تیدحلل «ئلآللا» يف يطويسلا اهرکذ يتلا

 .«بذک لطاب ثيدحلا اذه :-ةنسلا ةمئأ رابک نم وهو- يئاسنلا لاق دقو ءزمغم هيف ام اهيف

 .ةرشابم تایالا دعب (1) ةخسن يف تءاج ةيتآلا ثيداحألاو



 رمل ۳۹

 Sa ءالعلا يبأ نع «ةيقب -۱

 ثعب ام» لكي هللا لوسر لاق :لاق «- -هنع هللا يضر- لبج نب ذاعم نع «نيتصح
 ناسل ىلع ةئجرملاو ةّيردقلا نعل هللا نإ ؛ةجرمو ةيردق هنأ يفو الإ طق اين هللا
 ا یخی

 مقر ۲۲۹/۱) «نییماشلا دنسما يفو (۲۳۲ مقر ۱۱۷ /۲) «ریبکلا يف يناربطلا هجرخآ (۱)
 يف يقهييلاو ( 7 «حسضوسلا» يف بيطخلاو ۰6۹0۲ ۳۲۵ مقر) (ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو ۰

 نم ؛(۱۵0-۱۵1 /70) «قشمد خيرات» يف ركاسع نباو ؛(571 مقر) «ردقلاو ءاضقلااو (۲۳۷) «داقتعالا»

 .هب ةيقب قيرط

 .ًالج فيعض هدانسإو

 نب ديزيو ءنيل وهو :دیلولا نب ةيقب هيفو يناربطلا هاور» :(704 /۷) «عمجملا» يف يمشيهلا لاق
 !!«ةنجلا لالظ» ىف ديزي نع -هللا همحرس ىنابلألا انخيش لاق اذكو !!(هفرعأ مل نيصح

 يمن نب نسیصح نب ديزيو نعنع دقو «سيلدتلا هتفآ امنإو «يمشيهلا لاق امك ؛فیعضب سيل ةيقب
 .«هئيدح حصي ملو «ريبزلا نب دمحم هنع یورا :لاقو 4۳۲7 /۸) «ریبکلا خيراتلا» يف يراخبلا همجرت

 يف ةمجرت هلو 1۱۹ /۷) «تاقثلا» يف نابح نبا هركذو «رګاسع نبا مهامس «ةعامج هنع یورو

 .(۲۸۵ /5) «نازيملا ناسل»

 ,(۲۲۵ مقر) «ةنسلا» يف ف نينمز يبأ نبا اهجرخأ ةعطقنمو ةفلات ىرخأ قيرط هلو

 ىلع ًافوقوم ةفيعض قيرط نم (477) بقع (۲۸1 ص) «ردقلاو ءاضقلا» يف يقهيبلا هجرخآو
 .ذاعم

 الو درعسم نباو ؛بلاط يبأ نب يلعو «يلهابلا ةمامأ يبأو «ةريره يبأ ثيدح نم دهاوش هلو

 :نايبلا الهو ءاهب حرفي

 ىف نابح نباو ۰ مقر) «هنيعبرأ» يف نايفس نب نسحلا هجرخأ دقف ؛ةريره يبأ ثيدح امأو *

 (لماكلا» يف يدع نباو ۲ مقر ۳۱۵ /۱) «ةعيرشلا» يف يرجآلاو ۳١۲ /۱) «(نیحورجملا

 (۱۵۹/۱) «ةیهاتتملا للعلا يف يزوجلا نباو 1۲۸ مقر) !ردقلاو ءاضقلا» يف يقهيلاو YY) هل

 :ظفلب هعفر ةريره يبأ نع ءدايز نب دمحم نع «شارح نب باهش ان هديعس نب ديوس قیرط نم

 رمأ هيلع نوشوشي ةيردقلاو ةئجرملا مهيف ف ناك الإ ؛همأ رمأ هل عمجتساف يلب اين هللا ثعب ام»

 - . ين نيعبس ناسل ىلع ةيردقلاو ةتجرملا نعل هللا ناو الأ ءهتمأ



 يبأ نع .دوعسم يبأ نع رب يبأ نع «رذنملا نب ةأطرأ نع «ةيقب] -۲

 «ةمايقلا موی مهيلإ ٌرظني الو هللا مهمی ال ةثالثا :ًاعوفرم -هنع هللا يضر- ةريره

 ."”(هدللو نم ئربتملاو ءرمخلا يف ْنمدملاو «ردقلاب ٌبّتکملا :مهيكزي الو

هب اذهو» :هبقع يدع نبا لاقو ديوس تارکنم نم (۲۵۰ /۲) «نازیملا» يف يبهذلا هرکذو متع
 اذ

 ءعقان نب عيبرلا ةبوت وبأ ًاديوس عباتو هارکنم اذهود :(4۱۸/۱۱) «ريسلا» يف يبهذلا لاقو ««لطاب دانسإلا

 9۳۰ مقر) «ةنابالا يف ةطب نبا دنع

 .هیف ةلعلا ترصحناو «یطخی قودص باهشو

 قيرط نم (۹۷4 مقر 10۷ /۲) «راثآلا بیذهت» يف ريرج نبا هجرحآ دقف ؛ةمامآ یپآ ثیدح امأو *

 نيعبس ناسل ىلع ةشجرملا تنعلا :هعفر ةمامأ يبأ نع «بلاغ يبأ نع همناغ يبأ نع ءىسوم ييآ نب ديز

 يبن

 نب سنوي :همسأ ؛مناغ وبأو هفرعآ ال ؛متاح وبأ لاق «ىسوم يبأ نب ديز ءافعضلاب لسلسم هدائسإو

 .فيعض بلاغ وبأو یطخب ناكو «لاقم هيفو «يناسارخلا عفان

 -159/1) «تايهاولا» يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- ينطقرادلا هجرخأف ؛يلع ثيدح امأو *

 .روعألا ثراحلاو كيرش هيفو -(۲۲۰ مقر ۰

 يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- (۲۲۹۰/۷) يدع نبا هجرخأ دقف ؛دوعسم نبا ثيدح امأو *

 هةجرمو ةيردق هدعب نم هتمآ يف ناك الإ طق ین -لجو زع- هللا ثعب ام» :هظفلو 16١(-. /1) «تايهاولا»

 .«ةئجرملاو ةيردقلا نعل هللا ناو الأ ءهتمآ رمآ هيلع نوشوشي

 :ریکاتملاب تاقثلا نع ىور نمحرلادبع نب دمحم# :لاقو «ادانسالا اذهب لطاب اذه» :يدع نبا لاق

 .«ليطاوبلاب كلام نع هيبأ نعو

 .(545) مقرب ًايرق ينآلا ةفيلح ثيدح ىلع قيلعتلا :رظناو

 نباو ««ةرباوجلا .ط - ۲ مقر وأ ۳۳۳ مقر ۱2۷ /۱) «ةنسلا» يف مصاع ييآ نبا هجرحآ (۱)

 :هلوأو .هب ءةيقب نع قرط نم (۲۵۲۵ مقر ۱۰۸/۷) «ةنايإلا» يف ةطب

 امف :تلق» :هرخآ يفو ههرکذو ٠...هللا مهملکی ال «ةمايقلا موي نمحرلا مدق تحت اسنملا يف ةثالث»

 ,«اهتیط لفسأو منهج رعق يف بج :لاف ؟أسنملا

 رئاسو «هنعتع دقو تدیلولا نبا :وهو- ةّيقب هفیعض هداتسٍا :-هللا همحر- ينابلألا انخیش لاق

 .«تاقث هلاجر



 ززال 2
 لاق :لاق ةفيلح نع ءلجر نع ترفع یلوم رمع نع ؛يروثلا نايفس -۳

 'ںیق ال نأ نومعزی نيذلا ةّمألا هذه سوجمو «سوجم ةمآ لكلا لک هللا لوسر

 ٌةّيردقلا» :هللكي يبنلا نع «-اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ؛نسحلا نعو -6
 ما هذه سوجم

 .اهتاور فعضل ت تبلت ال ثيداحألا هذهو

 -57/0+4) ؛دنسملا» يف دمحأو (41۹۲) «نتسلاا يف دواد وبأو «(575) يسلايطلا هجرخأ (۱)

 ۹۸ /۲) «ةنابإلا» يف ةطب نباو ١45(« /۱) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نبأو (۱۳۰) «ةتسلا» يف هنباو ۷
 .ةفيذح نع لجر نع «ةرفغ ىلوم قيرط نم (۱۱۵۵ مقر 14۱ /8) "ةا يف يئاكلاللاو ۱۵۱۴ مقر

 .فیعض هدانساو

 نب ءاطع قیرط نم ةراتو «مهبم قیرط نم اعوفرم ةفيذح نع هیورب ةراتف ؛هيف ةرفغ ىلوم برطضا
 مدقت امك ؛رمع نبا دنسم نم هلعجی ةراتو 4۱۵۷ /۱) ؟ةیهانتملا للعلا» يف يزوجلا نبا دنع امك ؛راسي

 مقر) «ردقلا» يف يبايرفلا دنع امك ؛هلوق ةفيذح نع ةراتو ۲۳۹ مقر) ثيدح ىلع قيلعتلا يف اييرق

۳۹ 

 نم (۳۹۳ مفر) «يلامألا» يف نارشب نباو «(۱۸۰/۲) «راثآلا بیذهت» يف ريرج نبا هجرخأو
 نمو :ليق دین نيعبس ناسل ىلع هللا امهنعل يتمآ نم نافنص» :هظفلو «ةفيذح نع «يرصبلا نسحلا قيرط
 .«ةئجرملاو ةيردقلا» :لاق ؟هللا لوسر اي مه

 «ننسلا رصتخم» يف هلوقب يرذنملا هيلإ راشآو فیعض ثيدحلاف ؛ةفيذح كردي مل نسحلاو
 ههنیدحب جتسی ال «ةرفغ ىلوم رمع# :هلبق لاقو «تبث الو «ةفيذح نع رخآ قيرط نم يور دقو" ۱

 .!لوهجم راصنألا نم لجرو

 «يرصبلا نسحلا تایورم ىلع ةيقيبطتو ةيرظن ةسارد «سیلدتلاب هتقالعو يفخلا لسرملا» :رظناو

 -هللا هقفو- ينوعلا متاح فيرشلل )1١135-1١74/5(

 نع (ةرباوجلا .ط - ۳۸۰ مقر وأ ۸۳۳۱ مقر ۱8۱/۱) (ةئسلا# يف مصاع يبأ نبا هجرخآ (۲)
 .هب «نسحلا

 .ةعوضوم هثیداحا :دمحا لاق «يقشمدلا مدآ نب ديزي نب هللادبع هبفو دج فیعض هداتساو
 وهو تأضیا- يرصبلا نسحلا ةنعنع هیفو .(0۲۱ /۲) «نازيملا» :رظنا .ةركنم هثيداحأ :یيناجزوجلا لاقو



 ۳۰ زا -
 نع «ةمركع نع «نايح نب رازن نع ؛دحاو ریغو "نارمع نب ىفاعملا ٥-

 ةيردقلا :بیصن مالسإلا يف مهل سيل يِنّمأ نم نافنص» :ًاعوفرم سابع نبا
 ۱ ورا

 .' «ةنجرملاو

 ةمجرت يف هلوق «لامكلا» بحاص ىلع هتابقعت نم هطخب يتلا يزملا ةخسن ةيشاح يف ءاج (۱)

 «هنع بيبح نب مساقلا نع يوري امنإ ءأطخ وهو «(نارمع نب یفاعملا) هنع ةاورلا يف رکذ» :(نایح نب رازن)

 .(۳۳۹/۲۹) «لامکلا بيذهت» شماه يف اذك

 رازن نع بيبح نب مساقلا نع ىفاعملا ةياورب ترفظو ءیفاعملل «دهزلا» يف اذه (رازن)ل ركذ الو

 «(ظفاحلا فلخ ءاقتناب - ۷ مقر) «ينابيشلا دمحأ نب لمؤملا مساقلا يبأ دئاوف» نم (سداسلا ءزجلا) ى

 .«ةينارصنلا نم ةبعش هنإف ؛ردقلا اذه اوقتا» :هظفلو

 نب رازن ثيدح نم بيرغو «سابع نبا نع ةمركع ثيدح نم بیرغ ثيدح اذه» :اهبقع لاقو

 .«بييح نب مساقلا هب درفت «هنع نايح

 يف مصاع يبأ نباو )21١780« ةريبكلا» يف يناربطلا :مساقلا قيرط نم روكذملا ظفللاب هجرخأو

 يتأيسو هیف رازن بارطضا ناولأ نم نول اذهو ۵۷ /۳) «نیحورجملا» يف نابح نباو (۳۳۲) «ةنسلا»

 ۱ .يتآلا شماهلا :رظنا .بورضو ناولآ ىلع هدنس يف هبارطضأ
 يبأ نباو «(«بختنملا - 0۷۹) ديمح نب ديعو ۷۳) هجام نباو )7١59(« يذمرتلا هجرخأ (۲)

 ی او ۰۱۸۳۹ ۰۱۸۳۸/۵) «لماکلا» يف يدع نباو ۹4۰-۹1۸ ۶6 مقر) «ةنسلا» يف مصاع

 يف نابح نباو (۳۱۸/۵) «دادغب خیرات» يف بیطخلاو ۹-۹۷۱ مقر) (راثآلا بیذهت» يف

 يف يزوجلا نباو ۳۷ ۰:۳۱:۳۹ 6 مقر) «ردقلاو ءاضقلا» يف يقهيلاو ۵۷ /۳) «نيحورجملا»

 نب رازن» هعوبطم نم طقسو- (۱۲۰۰ /۳) ؛ظافحلا ةرکذت» يف يبهذلاو ۱۵۹۰۱۵۸ /۱) «تایهاولا»

 .هب «رازن نع قرط نم (۱۵۹/۲۱) «لامکلا بیذهت» يف يزملاو هاو مساقلا» :لافو ««نایح

 .«اذه رازن هب درفت» :يقهيبلا لاق

 نبا نع هتمرکع نع هاورف ؛ةرْمَع يبأ نب مالس رازن نم هقرس دقف ؛ٌمَدع ةعباتملا كلو ؛عبوت :تلق

 .هعفر سابع

 يف يراخبلا هقلعو :(704-1095 /۱) (راثآلا بیلهت» يف ريرج نباو ۲۱6۹) يذمرتلا هجرخأ

 يف مصاع يبأ نباو ۲ مقر ۲۹۲ /۱۱) «ریبکلا» يف يناربطلا هلصوو :(۱۳۳ /5) «ریبکلا خیراتلا»

 نباو ۱۱۵ مقر) «ةنسلا» يف يئاكلاللاو ۰۱۱۵۵ /۳) «لماکلا» يف يدع نباو ٩۵۱( ۰۳6۵) ةنسلا»

 - ۰6۱6۰ مقر ۱۵۸/۱) ؟ةیهانتملا للعلا» يف يزوجلا



 .فنصملا لاق امك فيعض مالسو =

 .ًابيرق يئايس امك ؛هيف ملکنم وهو «نايح نب رازن ثيدحلا ةفآو
 ۲۳۱ مقر) «ردقلا» يف ذ يبايرفلا دنع امك ؛(ةریره يبأ) دنسم نم ةرم هلعجف «هیف برطضا دقو

 .(۱4۸ ص) (ةعیرشلا» يف يرجاالاو

 جرخو :(يقيقحتب - ۲۲۳ /۳) «ماصتعالا يف يطاشلا لاق «يلع نب ديز نع ىرخأ ةرم هلعجو

 موي مالسإلا يف امهل مهس ال يتمآ نم نافنص :ة هللا لوسر لاق :لاق ؛يلع نب ديز نع بهو نبا

 .«ةيردقلاو ةئجرملا :ةمايقلا

 ليعامسإ نع ءةملسم ينربخأ بهو نبا قيرط نم (177 مقر) «ةنسلا» يف نينمز يبأ نبا | هچرخآو

 فرحتوس «يلع نب دیز نع -!!(ناسح نب رازب) ىلإ هعوبطم يف فرحتو- نايح نب رازن نع «ینتملا نبا
 .-!!(يلع نع ديز) ىلإ هعوبطم يف

 نب يلع) هنبا ةمجرت يف «لماكلا» يف يدع نبا رکذ» :(6۲۳ /۱۰) «بيذهتلا» يف رجح نبا لاق

 ىلع ركنأ ام دحأ ثيدحلا اذه :لاق مث کةیردقلاو ةئجرملا) يف سابع نبا نع :ةمرکع نع هثیدح (رازن

 .«فيعضا :هنع «بيرقتلا» ىف يف لاقو «هدلاو ىلعو رازن نب يلع

 نباو ۱۲۸٠١(« /۳) يدع نباو 1۰70 مقر) «طسوألا» يف يناربطلا دنع هرباج نع بابلا يفو

 )151/١(. «تايهاولا» ىف يزوجلا

 .ًادج هاو هدانسإو

 ريغ ثيدحلا ركنم يرصبا :يدع نبا هنع لاق هوبأو «بذکلاب فورعم «لهس نب نيرق هيف

 .««يش الا :يبهذلا لاقو ؛؛فورعم

 .«يتعافش مهلانت الا :هیفو ۵۸۱۷) طسوألا» يف يناربطلا دنع ؛ىرخأ قیرط رباج نع هلو

 .ًاذج فيعض هدانسإو

 .نيلوهجملا ضعبو كيرش هيف

 بيذهتا يف ريرج نباو ۹6۹ مقر) (ةنسلا» يف مصاع يبأ ا :دنع يراصنألا ىليل يبأ نعو

 )١١١۷(« ؟ةنسلا» ي يف يئاكلاللاو ۱۲۳ /۲) ریبکلا ءافعضل يف يليقعلاو 1۵7-۱۵۷ /۲) «راثآلا

 .«ةيردقلاو ءةئجرملا ا :هظفلو

 ًادج فيعض هدانسإو

 نبا قلعو ءاطخلا ريثك ىليل يبأ نب نمحرلادبع نب دمحمو «لوهجم يدسألا رفعج نب ناميلس هيف

 3 .ثيدحلا اذه :يأ ؛اركنم ربخب ىتأ ةيقبل خیش شا :هنع لاقو .لوألاب ةيانجلا رجح



 5 زابل --

 ی LEE نابح نبا هيف مّلكت :رازن

 "هوح اعوفرم سابع نبا نع ةمرکع نع برع يبأ نب مالت اد :يدبعلا

 نع ةَسَْع نع هنر بم نب دمحمو ليلا مصاع وب - 5

 َرْخَأ» :ِلِيَي هللا لوسر لاق :لاق «ةريره يبأ نع «بيسملا نب ديعس نع ؛يرهزلا

 . هال هذه رارشل ردقلا يف مالک

 يف ييايرفلاو ۱0۲ /۱) يزوجلا نبا هقيرط نمو- (۲۲۱۱/۷) يدع نبا دنع سنأ نعو -

 :يدع نبا لاق دمحم هيفو -«ةیرورحلاو ةيردقلا :ةنجلا نولخدي ال ...3 :هيفو 1۳۳ مقر) (ردقلا»

 اذه» :يزوجلا نبا لاقو ««ثيدحلا ركنم» :هنع لاقو هقیقب خویش يلوهجم نم وهو «لوهجم اذه دمحم"

 .«سلدم ةيقبو حصی ال ثيدح

 نباو 6۲۵6 /۹) (ةيلحلا» يف ميعن يبأو 41۲۰4 مقر) (طسوألا» يف يناربطلا دنع رخآ قيرط هلو

 .-اضيأ- ركنم وهو «(ةيرورحلا) :لدب (ةتجرملا) ركذو «(177/1) يزوجلا

 نباو )517١/5( يدع نبا هجرخأ «هلبق يذلا لثم هعفر قيدصلا ركب يبأ نع بابلا يفو

 .(۱۵۳ مقر) «ةنابإلا» يف ةطب نباو «(157/1) يزوجلا

 «لوهجم يريشقلا دمحم ةيقب خيشو ؛نامهتم ؛یسوم نب ةميثوو نایب نب دمحأ نب رفعج هيفو

 .ركب ابأ كردي مل طباس نب نمحرلادبعو

 «00/1/) «طسوألا» يف يناربطلا هجرخآ .فتصملا ظفلب هعفر يردخلا ديعس يبأ نع بابلا يفو

 .(۱۵۳۷ مقر) «ةنابإلا» يف ةطب نباو

 ؟عسجملا» :رظناو .رامتلا بيبح نب مساقلا نب ورمعو «يفوعلا ةيطعو :ةیقب سيلدت هيفو

 ماو رام

 .(1778) (طسوألا» يف يناربطلا دنع ؛عقسألا نب ةلئاو نع بابلا يفو

 .ملظم هدانسإو

 لبیلق» :(97/۳) «نيكورتملاو ءافعضلاو نیئدحملا نم نيحورجملا» يف ناّح نبا هيف لاق (۱)

 ءاهل دّمعتملا ناك هنأ بلقلا ىلإ قبسي ىتح «هثيدح نم سيل امب ةمركع نع يتأي انج ثيدحلا رکنم ةياورلا

 .«لاحب هب جاجتحالا زوجي ال

 .قباسلا قيرطلا يف هجيرخت ىضم (۲)

 -يف يبالودلاو (رشوکلا .ط - ۳۷۲ ۰۲6 مقر) ؟همجعم» يف يبارعألا نبا هجرخأ 09



 يبأ نباو «((راتسألا فشک» - ۲۱۷۸ مقر ۳۵ /۳) «هدنسم» يف رازبلاو ) «ءامس ًالاو ىنكلا»-

 ءافعضلا» يف يليقعلاو 6۷۳ /۲) «كردتسملا» يف مکاحلاو ۳۵۰ مقر ۱۵۵ /۱) «ةنسلا» يف مصاع

 يف يدع نباو (۷۸/۱) «ريغصلا»و (۵۹۰۹ مقر) ؛طسوألا مجعمل» يف يناربطلاو 4۳۱۳/۳) «ريبكلا
 «(ب /۱۸۰ق) «هدشاوفا يف يناجرجلاو (۱۷۸/۲) «نیحورجملا» يف نابح نباو ۱۹۰۲ /۵) «لماکلا»

 يف يفلْسلاو ۰ 448 مقر) (ردقلاو ءاضقلا» يف يقهيلاو 4۲۱ مقر) «هیلامآ» يف نارشب نباو
 .هب هةسیع نع قرط نم (۱۱۳۸ مقر) «تایرویطلا»

 هذه يئاتسو «اریفصلا» يف يناربطلا رصتقا اهیلعو ««رفک نآرقلا يف ءارمولا :هرخآ يف داز مهضعبو

 .كانه ًالصفم اهجیرختو «۳۹۵) مقرب لقتسم ثیدح اهنآ ىلع ةدايزلا

 نع ًاقلعم :(۳۰۲ /۳) «نازیملا» يف -يتايس امك ءافعضلا يف فلأ نمل ًاعبت- فتصملا هدروأو

 .هب تسبنع نع ءاجر نب هللادبع

 .«نيهجولاب ةسبنع نع ليبنلا مصاع وبأ هاور اذكو «هفقوف ةرم ءاجر نبا هاورو» :هبقع لاقو

 .«يرهزلا نع هب درفت دقو ,ثيدحلا نيل وهو ؛ةسبنع الإ يرهزلا نع هاور ملعن الو» :رازبلا لاق
 !!«هاجرخي ملو «يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاقو

 .«هل ايوري مل نكل «ةقث ةسبنعا :لاقف «صیخلتلا» يف يبهذلا هبقعتو

 (۳۰۲ /۳) «نازيملا» يف يبهذلا رصتقا دادحلا يرصبلا نارهم نبا وه اذه ةسبنع :ةديبع وبأ لاق
 ۳۲٤۷(. مقر) «ءافعضلا» يف لعف كلذكو ««ثيدحلا ركنم» :هيف متاح يبأ لوق داريإ ىلع

 :رظنا .فورعمب سيل :يدع نبا لاقو «هفرعأ ال :نييعم نبا لاقو ؛ءيشب سيل :دوادوبأ لاقو
 يراخبلا نع لقنو ء«هشيدح يف مهیا :يرهزلا نع (۳۳۵ /۳) يليقعلا لاقو ۳۸۵ ۳۸6 /5) «ناسللا»
 .هنارکنم يف هدروآو هنیعب ثيدحلا اذه ديري هنأ مهفو ؛*هثیدح ىلع عباتي ال يرصب) :هيف هلوق

 نع يوري نمم ناک» :(۱۷۷/۲) «نیحورجملا# يف نابح نبا لاقو .فیعض :ينطقرادلا لاقو

 دروآو هاةبولقم اهنأ هم ثيدحلا نم كش ال يتلا ٌريكانملا هثيدح يفو «هثيدح نم سیل ام يرهزلا
 .هیلع رکتتسی امیف ثیدحلا اذه -يدع نبا اذکو-

 !؟«صيخلتلا» يف فنصملا لاق امك ءةقث راص نيأ نمف

 ؟اهب نّسحي ىرخأ قرط ثيدحلل له :اذه دعب ىقي
 «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف -هللا همحر- ينابلألا اتخيش هنسح امهب «نارخآ ناقيرط هل ؛معن :ل اوقأ

 :ليصفتلا اذهو !رظن يدنع كلذ يفو« (۱۱۲4 مقر)

 -قيرط نم ۷) «ةتسلا» يف يئاكلاللاو (۳۱/۳) «ریبکلا ءافعضلا» يف يليقعلا جرخآ



 ثيدح يلع در :زيزعلادبع نب رمع يل لاق :لاق «يرهزلا نع «يعازخلا دناخ يبأ نع ؛ميمت نب بلغألا-

 يف مالك رْمخأ» :لوقي لي هللا لوسر تعمس :لوقي يراصنألا تالف تعمس :لاقف قلا يف ايب يبنلا
 «نامزلا رخآ يف ةمألا هذه رارشل ردقلا

 يف مجرتم بلاغو- !!میمت نب بلاغ» :-هيتعبطب- هيف عقوو يناكلاللا هرصتخاو :يليقعلا ظفل
 هلاق .ثيدحلا رکنم وهو «-(ميمت نب بلغأ) هنأ باوصلاو «لوهجم وهو «(۲۸۷ ص) «ناجرج خیرات

 «ىنتقملا»و ملسمل (۳۲۷/۱) «ینکلا» يف امك ؛عينم وه دلاخ وبأو .ءيشب سيل :نيعم نبا لاقو ؛يراخبلا

 اليدعت الو أحرج هيف اوركذي ملو ,مكاحلا دمحأ يبأل (۲۹۶ /4) «ىنكلاو يماسألا»و ءيبهذلل ( 0
 ريغ هنع ىور ادحأ اوركذي ملو !؟ثيدحلا اذه نم يرهزلا باحصأ نياف «ةركنم يرهزلا نع عينم ةياورو

 .لوهجم وهف .بلغأ

 .ًادج فيعض دانسإ اذهف

 مصاع يبأو ءاجر نبا قيرط نم هدنسآ دق ناكو- ةياورلا هذه بقع يليقعلا لاق دقف ؛اذه عمو

 .«ىلوأ اذهل :-افوقومو ًاعوفرم ةريره يبأ نع هب ءةسبنع نع امهالك

 .«هبشأ اذهف» :لاق وحن (۳۰۲ /۳) «نازيملا» يف يبهذلا هلقنو

 يف يليقعلاو ءنيصح نب دمحم قيرط نم (؛هدئاوزا - ۲۱۷۹ مقر) «هدنسم» يف رازبلا جرخأو

 قيرط نم (۱۲۳۳) ؛طسوألا» يف يناربطلاو دامح نب ميعن قيرط نم (۲۵۱/۳) «ريبكلا ءافعضلا»

 نع «نيريس نب دمحم نع «ناسح نب ماشه نع ءةفيلخ يب نب رمع نع مهلك ؛يشيعلا راكب نب دمحم
 .هعفر ةريره يبأ

 يبأ نب رمع الإ نيريس نب دمحم نع «ناسح نب ماشه نع ثيدحلا اذه وري مل» :يناربطلا لاق

 .«يشيعلا راكب نب دمحم هب درفت «ةفيلخ

 .مدقت امك ؛نیصح نب دمحمو «يلع نب ورمعو «ميعن هعبات دقف .حيحص ريغ يشيعلا درفت :تلق

 يف- رمع الإ ماشه نع هاور الو «قيرطلا اذه ريغ ةحيحص ةهج نم ًاقيرط هل ملعن اد :رازبلا لاق

 لقنو جح نبال (۱۵4/۲) (رازبلا دئاوز رصتخم» يف أطخلا ىلع عقو اذهو !«-أطبخ وهو ءورمع لصألا

 اذهو» :لاقو ««نسح هدانسا :هلوق رازبلا نع (۱۱۲۶4 مقر) «ةحيحصلا» يف -هللا همحر- ينابلألا انخيش

 .«تاقثلا نم يلع نب ورمع :لاقو .ثيدحلا حلاص :متاح وبأ هيف لاق ءاذه رمع نإف «باوصلا ىلإ برقآ

 :تامهم تاظحالم یل :تلف

 ٠١٤ /9) «رازبلا دئاوز رصتخم ىف رجح نيبال امنإو «رازبلل تسيل «نسح هدانسإلا ةلوق :ىلوألا

 = .(۱۱۰۵ مقر



 ب ا کلا 1٤

 د هللا لوسر لاق :لاق «ةفيذح نع «يعبر نع «يحجشألا كلام وبأ -:۷

 ۵ ”(هتعنصو مناص لک هللا قلخ»

 ةفيلخ يبأ نب رمع نع (107/1) «فافعض» يف يليقعلا لاق دقو !نسحلا هدانسال ین :ةيناثلا =
 نب ىسوم نع لقن يليقعلا نأ -هللا همحر- انخيش لقنو رکنم ثيدحلا اذمو» :لاقو ««ثيدحلا رکنم»

 سيل رمألاو -!!(ةيدنهلا .ط - ۳٣٠ /6) «ناسللا» عوبطم يف اذكو- «ركنم ثيدحلا اذهوف :لاق هنأ نوراه
 .ةيرهاظلا ةطوطخمو ٩۰۱( /۳) -اضیا- يعيمصلا ةعبط يف اذكو «يليقعلا لئاقلاف .كلذک

 «'نارهم نسب :هباوصو !؟مهي ورمع نب ةسبنع» :لوألا قيرطلا يف يليقعلا نع -لبق- ًاضيأ لقنو

 .ةطوطخملا يف اذكو

 :متاح وبأ هنع لاقو «سالفلا هقثو يذلا نيبو ءاذه ةفيلخ يبأ نب رمع نيب رجح نبا قرف :ةثلاثلا

 .«نانثا امهنأ يدنع يذلاو» :لاقو «ثيدحلا حلاص

 نم اهب ثدحيو «پتکلا يرتشي نمم ناک» : (۸4/۲) (نیحورجملا» يف ف نابح نبا هيف لاق ءاذهو

 .ادب ثّدحي امم نكي مل نإو «لأسي اميف بیجیو ؛عامس ريغ

 لاقو ؛«هيلع دحأ هقفاوي ال امب يشرقلا دايز نب محم نع ثدحی» :(1517/8) يدع نبا لاقو

 .«درکذآ نآ نم ادب دجأ مل -لق نإو- ثيدحلا نم هل تیر ام ينأ الإ» :-اضيا-

 !؟ٌانسإلا اذه لب تشي فيكف مع نيقباسلا نيقيرطلا نم ثيدحلاف

 يف يقهيلا هقيرط نمو- (ردب .ط - ۱۱۷ مقر) «دابعلا لاعفأ قلخا يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 -۳۰/۷۲) (دادغب خيرات" يف بيطخلاو ۱۳4 مقر) «ردقلاو ءاضقلا»و (۳۹۸ /۱) «تافصلاو ءامسألا»

 يقهيبلا هنعو- ۴١( /1) ؛كردتسملا» يف مكاحلاو (۱۱۵ مقر ۲۹۷ /۱) ؛ديحوتلا» يف ذ هدنم نباو 2-۱

 يف رازبلاو «-(171 مقر» ؛ردقلاو ءاضقلا»و (۱۲۹/۲) «تافصلاو ءامسألا»و /0 ص) ؛داقتعالا» يف

 مقر ۱۵۸/۱) «ةتسلا» يف مصاع يبآ نباو «(«راتسألا فشک» هدناوز - ۲۱۲۰ مقر ۲۸/۳) «هدنسم»

 مقر 519 /7) «ةنسلا» يف يئاكلاللاو ۱۸۷(۰ مقر ۵۰۱-٩۱۲ /۱) ؛ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو ۸

 ءاضقلا» يف يقهيبلا هنعو «۳۱/۱-۳۲) «كردتسملا» يف مکاحلاو ءةيواعم نب ناورم نع قرط نم ۳

 «لماکتا» يف يدع نباو ۳۵۷ مقر ۱۵۸ /1) لايف مصاعب یبآ نباو (۲ مقر) «ردقلاو

 قيرط نم (۱۳۳ مقر) !ردقلاو ءاضقلا» يف يقهيبلاو «يريمنلا نامیلس نب ليضفلا قيرط نم ۰ 11/0

 .حیحص هدانساو .هب يعجش الا كلام يبآ نع مهتثالث ؛ایرکز نب یبحی

 هللادبع نب دمحأ ريغ ؛حيحصلا لاجر هلاجرو هرازبلا هاورث :(۱۹۷ /۷) «عمجملا» يف ذ يمثيهلا لاق

 ۳ .«ةقث رهو «يدركلا نيسحلا -نبا :رازبلا دنعو- وبآ



 ۳۵ الا

 وثالثلاو ةئماغلا ةريبكلا

 م ع 2 27ص

 هنورس ام ساتلا ىلع عمَملا

 .زریبکب تسيل اهلعلو

 .«حيحصلا :قباسلا يراخبلا دانسإ نع (۱۵۳/۲) «رازبلا دنسم دئاوز رصتخم» يف رجح نبا لاقو =

 التو# :هرخآ يف دازو ۰ .لک عنصی هللا ّنإ) :هريغو يراخبلا دنع هظفلف قبراقتم ظافلأ ثيدحللو

 اهلهأو تاعانصلا نأ ربخأف» :لاقو ۲ :تافاصلا] (نولمْغت امو مک ُهللاو# : كلذ دنع مهضعب
 .«ةقولخم

 .ةجردم ةيالا ةوالت ةدايز نأ رهاظلاو :تلق

 ةعنص لک عضي هللا نا ىلإ «لماکلا» عوبطم يف فرحتو «٠...قلاخ هللا نإ :هریغو هدنم نبأ دنعو

 !!(«هتعنصب

 .-قراط نب دعس :همساو- كلام يبأ نع رخآ ًاقيرط هل تدجو مث

 يف (فنصملا) يبهذلا هقيرط نمو- (عيبلا نبا ةياور -6 مقر) هيلامأ» يف يلماحملا هجرخأ
 نب ناميلس :همساو- رمحألا دلاخ يبأ قيرط نم -(۲۷۲/۱) «ظافحلا ةركذتاو (۱۳۷/۱۲) «ريسلا»
 عناص لک عناص جو ٌرع- هللا ناو ةتقدص هلك فورعملا» :هظفلو .هب قراط نب دعس نع -نايح

 .«تئش ام عنصاف حتست د مل اذإ :ةربنلا مالك نم ةيلهاجلا له هب قلعت ام رخآ ناو هتعنصو

 مقر 771 /5) رهملا فاحتإلا يف رجح نبا لاقو ««ملسم هاور» : :«ريسلا» يف هبقع يبمذلا لاق

 ءاملسم حیحص» يف هرأ ملو» : :هيلع قلعملا لاقو «هجرخا ًاملسم نأ نظأو» :لاقو .مكاحلل هازعو ۹

 .ةررحيلف

 0 ل ورش سر نجا رج ا اجل
 لك» :هظفلو ارصتخم هب «يعجشألا كلام يب أ نع امهالك ؛ماوعل لا ني دابعو ةناوع يبأ قيرط نم ۰۵

 .«ةقدص فورعم

 ۳۱۷۹ مقر ۲۸۷-۲۸۸ /۷) «ةسلاجملا» ىلع يقيلعت يف ليصفتب هتجرخو

 .(ب) نم طقس نيتفرقعملا نيب امو

 ميقلا نبا اهذع دقو ۰۰ .عمستملا : :ةريبكب تسيل اهّلعلو- نوثالشلاو ةنماثلا ة ةريبكلا» :(ب) يف (۱)

 .(۲۶۱ ص) «نيلفاغلا هيبنت» يف ساحنلا نبا هلاق .رهظا (رئابكلا) نم اهنوكو «-ًاضيآ- (رئابكلا) يف



 الا 8

 .4اوسسجت الو# :-ىلاعت- هللا لاق

~Aيف بلص نوهراک هل مهو موق ةيندب ىلإ عمتنلل نتا :لكَك يبنلا لاقو -  

 سیو «حورلا اهيف خشب نأ فلك تب ةروص روص نتو هما موي كلا هيت

 .يراخبلا هاور ' "فان

 ."”[باذملا صاصرلا :كلنآلا]

 نوثالثلاو ةعساتلا “1ة ريبكلا]

 هيلع قفتم ""«هلتفک نمؤملا ّنْعَل» :لَو يبنلا لاق ٩-

 كيفك ةلاتقو 359 ملسملا باس ال لاقو -۰

 ۰۱۲ :تارجحلا (۱)

 0/047 مقر 4۲۷/۱۲) (هيّلُخ يف بذک نم باب) ریبعتلا باتک يف يراخبلا هجرخا (۲)

 نلو نیتریعش نيب دقعي نأ فلک هری مل ملخب ملحت نما :هلوأو سابع نب هللادبع ثیدح نم

 :ةظفل هيف سیلو ««هنذآ يف» :و «؟-هنم نورفی :وأ- نوهراک مهو» :هیفو «0...عمتسا نمو «لعفی

 .«حورلا»

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۳)

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (6)

 مقر ۶14 /۱۰) (نعللاو بابسلا نم یهنی ام باب) بد الا باتک يف يراخبلا هجرخأ (0)

 نم (۱۱۰ مقر ٠١4 /1) (هسفن ناسنالا لتق میرحت ظلغ باب) نامیالا باتک يف ملسمو ۷

 .(۱۹۶ مقر) :رظناو .-هنع هللا يضر- كاحضلا نب تباث ثيدح

 مقر 484 /۱۱) (نعللاو بابسلا نم ىهني ام باب) بدألا باتك يف يراخبلا هجرخآ (5)

 (رفك هلاتقو قوسف ملسملا بابس كف ينلا لوق نایب باب) ناميإلا باتك يف ملسمو ..« 5

 .(۳۲۷) مقرب يتأيسو «-هنع هللا يضر- دوعسم نب هللادبع ثيدح نم ٤( مقر 41/1



 ۳۱۷ اکیلا

 بضغب الو ىللا ةنعلب اونَعالت ل :-مالسلاو ةالصلا هيلع- لاقو] ~0

 ."(يذمرتلا هححص “رانلاب الو «هللا

 .ملسم هاور ۳تمایقلا موی ءادهش الو ءاعفش نوا ٌنوكي ال» :لاقو -۲

 (نعللا يف باب) بد الا باتک يف دواد وبأو 6۳۲۰ مقر) ادرفملا بد ال يف يراخبلا هجرخآ (۱)
 هب متر ۳۵۰ /۸) تم يف جاب بل الاول با يف يا 8۹۰3 مقر

 يف ۸۱۱ مقر) ينايورلاو «ةيناتكلا ةخسنلا - ۲۵۲۵ رازبلاو ٩۱۱( مقر) يسلاطلاو )٥/ ٠١( دمحاو
 یرقملا نباو ۳۵[ مقر) (هعماجلا يف بهو نباو ۲ مقر) «هتخیشم» يف نامهط نباو «مهدیلاسم)
 6۲۱۷۰ ۲۰۷۵ مقر) «ءاعدلا)و (1۸0۹ «1۸0۸) «ریبکلا» يف يناربطلاو 8۰۳ مقر) "همجعما يف
 نع «ةدانق قيرط نم مهلك ؛(۵ ۱۲۱ ۰۵۱۲۰) «بعشلا» يف يقهبيلاو (4۸/۱) «كردتسملا» يف مکاحلاو

 .ةرمس نع ؛نسحلا

 .!حیحص نسح ثیدحا :يذمرتلا لاقو

 .يبهذلا هقفاوو «حیحص» :مکاحلا لاقو

 .نعنع دقو «سلدم وهو «يرصبلا نسحلا هیفو
 مقر) «فتصملا» يف قازرلادبع :دنع تاقث مهلك هلاجر دانسالا حیحص لسرم نم دهاش هلو

 .ًاعوفرم لاله نب دیمح نع (۳۵۵۷ مقر ۱۳۵ /۱۳) (ةنسلا حرش يف يوغبلا هقيرط نمو ۱

 .نيقيرطلا نيذه عومجمب هريغل نسح ثيدحلاو

 نمليال :يأ ؛(هللا ةنعلب اوتعالت ال١ لوقا :(1۳5/6) «حیتافملا ةاقرم» يف يراقلا يلع لاق
 .-الثم- هللا ةنعل كيلع :نّيعم ملسمل دحأ لقي الف «ًاضعب مكضعب

 رانلا وأ رانلا هسللا كلخدا :لوقي نأب هرانلاب الو» «كيلع هللا بضغ :لوقي نآب هللا بضغب الو
 .كاوثم

 هللا ةنعل :نولوقت امك ؛ًاحيرص امإ «هتمحر نم هللا مهدعيي امب سانلا ىلع اوعدت ال :يأ» :يبيطلا لاقو
 ؛زاجملا مومع باب نم ؛اونعالت ال" : :هلوقف ءرانلا هللا هلخدآ وأ هللا بضغ هيلع :نولوقت امك ؛ةيانك وأ .كيلع
 :هلوقك ؛معألا فصولاب نعللا زوجي هنأل ؛ ؛نّيعمب صتخم اذهو «زاجم هضعب يفو «ةقيقح هدارفأ ضعب يف هنأل
 نوعرفك ؛رفكلا ىلع تام نيعم رفاك ىلع وأ .دوهيلا ىلع هللا ةنعل :هلوقك ؛صخألاب وأ ءنيرفاكلا ىلع هللا ةنعل
 .(زابلا .ط - 5849 مقر ۳۱۲۷-۳۱۲۸ /۱۰) «ةاکشملا ىلع هحرش» :رظناو .«لهج يبأو

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)
 -مقر ۷۰۰۳ /4) (اهريغو باودلا نعل نع يهنلا باب) ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هجرخأ ()



 - ل ۳۹۸

 . نامل نوكي نأ قيديصل يغبني ال» هيي لاقو -۳

 الو ؛شحافلا الو ناَمّللا الو ءَناَمّطلاِب وموملا سيلا :لاق هنعو 4

 .يذمرتلا هتسح "۳ «ءيذبلا

 ءامسلا ىلإ ةنعللا تذیص ًائيش نعل اذإ ةبعلا ّنإ) :۳[لاق ل هنعو] -۵

 ىلإ تعجر ًاغاسُم دجت مل اذاف كلامشو ًانيمي ذخات مث گاهنود ءامسلا باوبآ ٌقلْغُتف

 .دواد وبأ هاور "””«اهلئاق ىلإ تعجر الإو «كلذل الها ناك نإ رل يذلا

 .-هنع هللا يضر- ءادردلا يبأ ثيدح نم (۲۵۹۸-

 21941 مقر ۲۰۰۵ /6) (اهريغو باودلا نعل نع يهنلا باب) ربلا باتك يف ملسم هجرخأ (۱)

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم

 ۱۹۷۷ مقر 70٠ /4) (ةنعللا يف ءاج ام باب) ةلصلاو ربلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ (۲)

 رازبلاو (۵۳۱۹ :6:48) ىلعي وبأو (5 15.808 /1) دمحآو ۲ مقر) (درفملا بدألا» يف يراخبلاو

 يف ةيش يبأ نباو «مهدیناسم يف (۳۲۰۷ ۳۲۰ مقر 11/17/8157 مقر ۳۳۰/۵)

 يناربطلاو ۳۳۰ ۱ مقر) «تمصلا» يف ايندلا يبآ نباو 007/4 مقر) «نامیالالو (۱۸/۱) «فنصملا»

 مسيعت وبأو :(۱۳/۱) ؛كردتسملا» يف مكاحلاو ««ناسحالا» - ۱۹۲) نابح نباو ٠١(: 587 رييكلا» يف

 حرش) يف يوخبلاو :(۳۳۹/9) (دادغب خيرات» يف بيطخلاو :(08/0و ۲۳۵ /5) «ءايلوألا ةيلح» يف

 بيذهت يف يزملاو (۲۶۳ ۰۱۹۳ /۱۰) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيلاو 4۳۵0۵ مقر 1١74 /۱۳) «ةنسلا

 هرظنا ةاورلا نيب فالتعنا هيف عقوو «حيحص امهدحآ دوعسم نبا نع نيقيرط نم 1۵۰ /۲۵) «لامکلا

 ۲-٩۳(. /0) يتطقرادلت «للعلا» :يف

 .(ب) نم طقس نیتفرقعملا نيب ام (۳)

 هاهنود اهباوب لق ضرالا ىلإ طبهت مث» :هدوادييآننس» يف اهدعب (4)
 ایندلا يبأ نباو 8٩۰۵ مقر ۲۷۷/۹) (نعللا يف باب) بد الا باتك يف دواد وبأ هجرخأ (0)

 قيرط نم -(۱۱0۰۰ مقر ۲4۵/۸) «فارشألا ةفحت» يف امك- يناربطلاو :(۳۸۱ مقر) «تمصلا# يف

 .هعفر ءادردلا يبأ نع «ءادردلا مأ نع ةبتع نب نارمت

 حفلا يف رجح نبا هنع لاق اذه عمو «نابح نبا ريغ هقثوي مل «نارمن هيف «فيعض هدانسإو

 !«دیج هدانسٍ» )517/9١(:

 .نسح ثيدحلا ؟معل
= 



۳۹ 

 ٌنارمع لاقف ءاهاّيإ اهبلس ناب اهتقان تنعل يتلا ايک يبل بقاع دقو -
 ضعب يف ةا هللا لوسر امنيب : لاق «ئارمعل تیدحلو ربا نیتمخ نا
 هللا لوسر كلذ عمسف :اهتعلف ت رجنَف ققان ىلع راصنألا نم“ ”ةةأرماو هورافسا
 .؛ةنوعلم اهناف ؛اهوُمدو اهیلع ام اوذخ» :لاتن لك

 هاور .ذحآ اهل نضرعی ام سالا يف يشمت نالا اهيلإ ٌرظنأ يناكف :ْنارمع لاق
0 

 ملسم

 .نيسحتلا لمتحي هدانسإ دهاش هل =

 .ةصق هيفو ؛دوعسم نبأ ثيدح نم (408/1) «دنسملا» يف دمحأ هجرخآ

 نكلو «تاقث هلاجر ةيقبو .هفرعأ مل ريمع وبأو ؛دمحأ هاورا :(۷ 4 /۸) ؟عمجملا» يف يمثيهلا لاق
 بیغرتلاف يف ذ هدانسإ يرذنملا دّوجو ««ملعآ هللاو ءةقث وه هروزي يذلا دوعسم نبا قيدص نأ رهاظلا

 .(١؟19) «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظناو .(4۷۳ /۳) «بیهرتلاو

 ."يذلا» :() يف ()

 مقر) ؟ملسم حیحص تامهبمب ملعملا هيبنت» هباتك يف يمجعلا نبا طبس نب دمحا رذ وب لاق (۲)

 .هةأرملا الو ةرفَسلا فرعأ الا :(يقيقحتب - 6

 حیحص» يف امك ؛(ةنیهج لابج نم لبج) طارقب نطب ةوزغ يف هللادبع نب رباج عم كلذ عقو :تلق
 ين امك ؛-تررکت ةثداحلا لعلف «راصنألا نم تسيل يهوس ةشئاعل كلذ عقوو 6۳۰۰۹ مقر) هسفن «ملسم
 ك8 «ممجملا» يف امك- يناربطلل «طسوألا»و ۲۵۸ ۱۷۲ /7) (دمحأ دنسم»

 .اهتيوعصو ةقانلا جالع نم رجضلا اهباصأ :يأ (۳)

 (۲۵۹۵ مقر 3٠١5 /5) (اهريغو باودلا نعل نع يهنلا باب) ربلا باتك يف ملسم هجرخأ (5)
 .-هنع هللا يضر- نيصح نب نارمع ثيدح نم

 عاستم ضعب اهيلع ةقان ىلع ةيراج امنيب :لاق -هنع هللا يضر- يملسألا ةزرب يبأ ثيدح ظفل امأو
 لاقف :لاق ءاهنعلا مهللا ؛(ريعبلل رجز ةملك) ْلَح :تلاقف «لیجلا مهب قياضتو باب يبلاب ترصب ذإ ؛موقلا
 .(۲۵۹۹ مقر) اهحيحص» يف ملسم هجرخأ (ةنعل اهيلع ةقان انبحاصت اللا :ةلع هللا لوسر

 اذه لاق امنإ» :(ةبطرق .ط - ۲۲۲ /17) ؟ملسم حيحص حرش» يف -هللا همحر- يوونلا لاق

 نع يهنلا دارملاو «ةقانلا لاسرإب تبقوعف ؛نعللا نع اهريغ يهنو اهيهن قبس دق ناكو ءاهريغلو اهل ًارجز
 تنم كلذ ريغو ةا هتبحاصم ريغ يف اهبوكرو اهحبذو اهعيب امأو «قيرطلا يف ةقانلا كلتل هتبحاصم



 نع يهنلاب درو امنإ عرشلا نأل ؛زاوجلا ىلع ةيقاب يهف ؛اذه لبق ةزئاج تناك يتلا تافرصتلا-

 .«ناك امك يقابلا يقبف ءةبحاصملا

 اذه يف باودلا ماقم موقت يهو- هترايسل نيملسملا ضعب د نعل نأ : :اذه نم ديفتسنو

 تنك اذإف «نمؤملا قلخ نم سيلو زوجي ال ؛ىرخأو ةرتف نيب فقت اهنأل وأ «لطع ببسب - رصعلا

 يشمي كريغف لاعت سبلت تنك ناو ءهیمدق ىلع يشمي كريغف -ةميدق تناك ولو- ةرايس بكرت

 .كقوف وه نم ىلإ رظنت الو كنود وه نم ىلإ ايندلا رومأ يف رظناف ءًايفاح

 لضْف نم ىلإ مکذحآ رظن اذإ» و هللا لوسر لاق :لاق «-هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع

 .«هيلع لضف نمم هنم ٌلفسأ وه رم ىلإ رظنيلف ؛قلخلاو لاملا يف هيلع

 نأردجأوهف ؛ ؛مكقوف وه ْنَم ىلإ اورظنت الو «مکنم لفس ْنَم م ىلإ اورظنا» :ةياور يفو

 ,«هللا ةمعن اوردرت

 :هریغو ريرج نبا لاق» :(۱۲۹/۱۸) ةملسم حیحص حرش» يف -هللا همحر- يوونلا لاق

 لشم هسفن تیلط ايندلا يف هيلع لّضُف نم یار اذإ ناسنإلا ال ؛ريخلا نم عاونأل عماج ثيدح اذه

 فيراقي وأ كلذب ىحليل ؛دايدزالا ىلع صرحو «-ىلاعت- هللا ةمعن نم هدنع ام رغصتساو «كلذ

 هل ترهظ ءاهيف هنود وه نم ىلإ ایندلا رومأ يف رظن اذإ امأو «سانلا بلاغ يف دوجرملا وه اذه

 .«ريخلا هيف لعفو «عضاوتو ءاهركشف هيلع -یلاعت- هللا ةمعن

 الو ًةباد ءايندلا نم ًائيش بس دحام :لاقي ناك :-هللا همحر- ضايع نب + لیضفلا لاق

 .هلل اناصعا هللا ىزخأ :تلاق الإ هللا كنعلو «للا كازخأ :لوقيف ءاهريغ

 ۳۸۰ مقر) «تمصلا» يفايندلا يبأ نبا هجرخآ .ملظأو ىصعأ مدآ نباو :ليضفلا لاق

 .تاقث هلاجر دنسب

 :(هدالوأو هلامو هسفن ناسنإلا نعل ةمرح) :ةدئاف

 هسفن ناسنإلا نعل نع ىهني نأ ىلوأ باب نمف :باودلا نعل نع ىهن دق ةي يبنلا ناك اذإ

 .هدلوو

 لاق :لاق «-هنع هللا يضر- رباج ثيدح نم (۳۰۰۹ مقر) «هحیحصا يف ملسم جرخأ

 ال «مکلاومآ ىلع اوعدت الو مکدالوآ ىلع اوعدت الو مکسفنآ ىلع اوعذت ال» :ِي هللا لوسر

 .«مکل بیجتسیف تاطع اهيف لاسي ةعاس هللا نم اوقفاوت

 مئاظعو روبتلاو لیولاب هسفن ىلع وعدي هدجتف «رمألا اذه يف نیملسملا نم ریثک لهاستو

 ىلع اعد -ريسي رمأل ولو- بضغ اذإف ءاتعلو أّبس الا هنم عمست ال لب «كلذك هدلو یلعو ءرومآلا

 .هدلوو هسفن



 ۳۲۱ زایی

 يبآ نع ارضا نب ىيحي نع ءدوسألا يبأ نع ؛ةعيهل نبا] -۷
 هيخأ ضْرِع يف ءرملا "ةلاطتسا ابّرلا ىيرأ نا :لاق وا يبنلا نع «ةريره
 ."”«ملسملا

 هللا لأسلف ىعم هسفن نعلو هنعل ؛رمأ امك لمعلا دؤي مل وأ ءرخآتو هدلو لسرأ اذإو 35

 .ةيفاعلاو ةمالسلا

 ةيادهلاو ريخلاب هدلوو هسفنل اعد ولو .دبعلا ىلع هتسوسوو ناطيشلا سيبلت نم اذهو

 .ةرخآلاو ايندلا يف مهلو هل ريخ ناكل ؛قيفوتلاو

 بيصأ نم مسهنمو «ةرايس ثداح يف بيصأ نم مهنمف :مهدالوأ ىلع مهئاعدب اومدن سانا نم مكو

 .ءاضيبلا ةرسآلا ىلع دقري نم مهنمو هلقع دقف نم مهنمو «يفصن وأ يلك للش وأ ةمئاد ةقاعإب

 .؟مكل بيجتسيف ءاطع اهيف لآسي ةعاس هللا نم اوقفاوت ال» :ِكي هللا لوسر قدصو

 لانتل بيطلا مالكلا كناسل دّرعف ؛ًابيط الإ جرخت الو ابيط الإ لكأت ال :ةلحنلاك ملسملاف
 .ينعد :اهبحاصل تلاق ةملك برو :سانلا ةبحم لانتو -لجو زع- هللا اضر

 ناوضر ني ةملكلاب ملكتيل دبعلا نإ :لاق الاب يبنلا نع «-هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع

 اهل يقلي ال هللا طخس نم ةملكلاب ملكتيل دبعلا نو ؛تاجرد اهب هللا هعفري لاب اهل يقلي ال هللا

 نميف ةنملا مامت» :رظنا .هریغو (1۱۱۳) «هحیحصا يف يراخبلا هجرخآ «منهج يف اهب يوهي هالاب

 .(81-4۸) !ةتسلا يف هنعل درو

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۱)

 ؛هیلع لضفلا بلط :هیخآ ضرع يف ءرملا ةلاطتساو ءربكتلاو يغبلا :ةلاطتسالا (۲)

 .هل لحي ال امب های هرکذو .هضرع يف عوقولاو

 هيلع عفرتلاو ملسملا لجرلا راقتحا :ًاميرحت هدشاو ءألابو هرثکا :يا ؛(یپرلاابرا) ینعمو

 نم سفنلا ىلع زعا ضرعلا نأل ؛ًاميرحت اهدشآ اذه نوکی امناو بس وأ فذق وحنب هيف ةعيقولاو

 :نيعون ابرلا لعجو «ةغلابملا ليبس ىلع لاملا سنج يف ضرعلا لخدأ» :يبيطلا لاق .لاملا

 لجرلا ةلاطتسا وهو ؛فراعتم ريغو .نويدملا نم هلام ىلع ةدايزلا نم ذخؤي ام وهو ؛فراعتم

 .(۲۲۲/۱۳) دوبعملا نوعا :رظنا .«هیحاص ضرع يف ناسللا

 نع هديعس نب ةبيتق قيرط نم (071 مقر ۲۵۷ /۱) «بیغرتلا» يف يناهبصألا هجرخآ (۲)
 .هب ةعیهل نبأ

 ج .يوق دانسإ اذهو



 يف هتحضو امك ؛ركدتسي ام اهضعب يف ؛ظافلأب هنع يورو «ةريره يبأ نع ةديدع قرط هلو =
 .(۲۲ ٩۳ مقر ۲۵۰-۲۵۱ /۲) متاح يبآ نبال "للعلا» :رظناو .درفم ءزج

 (۱۷۳ مقر) «تمصلا» :رظنا .نیکورتم وأ ءافعض ىلع روکذملا ظفللاب هرادم ةريره يبأ ثیدحو

 «ةیش يبأ نبا فنصماو ۱۱۷۲ مقر) ؛دانه دهز»و ءايندلا يبأ نبال امهالك (۲6 مقر) «ةبيغلا مذاو

 بعشاو ۲۰4 مقر) يزورملا رصن نبال ةنسلا»و ٩ مقر) ةميزخ نبال هدئاوفلا دئاوفلاو «(6517/5)

 خيشلا يبأل «هيبنتلاو خيبوتلا»و (۱۳۸۲ ۵۳ مقر) «بیهرتلاو بیغرتلاو (۵۵۲۲ مقر) يقهيبال «ناميإلا

 - ۲۲ باب) :اهنم ؛هبتك باوبأ (550-17 ص) هلوأ يف هفلؤم ركذو ؛يطويسلل ؛ريغصلا عماجلا» يف امك

 تاعوبطم نم ةطقاس هدعب باوبأ ةعبسو بابلا الهو ؛(ملسملا ءرملا ضرع يف ةلاطتسالا نع يهنلا
 .ءاهبنلا ةبلطلا نم اًداج اداش هل هللا رسي !روطسلا هذه ةباتك ةياغ ىلإ ترهظ يتلا باتكلا

 هظفل يف سيلو «هيلع قيلعتلا يف تلصف دقف 2204٠« مقر) «ةسلاجملا» :ةريره يبأ ثيدحل رظناو
 .دهاشلا نطوم

 :اهنسحأ نمو «هقرط عومجمب نسح ثيدحلاو

 ديز نب دیعس ثيدح #۶

 ۰۲۰۵) يشاشلا مشیهلاو ۰ /۱) دمحأو 4۸۷۲ مقر) «ننسلا» يف دواد وبأ :هثیدح جرخآ

 ۱5۷ /4) «كردتسملا» يف مکاحلاو ۰6۳۵۷ مقر) «ريبكلا» يف يناربطلاو «(امهیدنسم» يف ۳۸

 عيكوو ۰ مقر ۲۹۷ /۵) «نامیالا بعش) يف يقهيبلاو ۲۹۲ /۱) «خيراتلاو ةفرعملا يف يوسفلاو

 .حيحص هدانسإو ((77/7) «دادغب خيرات" يف بيطخلاو «(177/1) «ةاضقلا رابخأ» يف

 )١117(. ؛ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظناو

 ۳۸ مقر 41۳-4۲4 /۱) «ینکلاو يماسألا» يف مكاحلا دمحآ يبأ دنع «ةشئاع نع بابلا يفو

 .(1۷۱۱ مقر) «بعشلا» يف يقهيبلاو ۱۱6 /۱) ؛ءامسألاو ىنكلا» يف يبالودلاو

 .؟رکنم ثيدح اذها :هبقع مكاحلا دمحأ وبأ لاقو

 امك ةبيش يبأ نباو ؛(نيمرحلا .ط - ۷۱۵ ۱) «طسوألا» يف يناربطلا دنع «بزاع نب ءاربلا نعو
 6۲۱۳ مقر) «ةيلاعلا بلاطملا» يف

 .(00۲۲ مقر) «بعشلا» يف يقهيبلا دنع ءسنأ نعو

 ۰۵ مقر) «بعشلا» يف يقهييلا دنع ءسابع نبا نعو

 -(۱۱۷۷ مقر) (دهزلا» يف دانه دنع «ناوكذ نب هللادبع لسرم نمو

 -يف اینللا يبأ نباو ۸۸/۹) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا دنع «يفقثلا حيجن يبأ لسرم نمو



 ۳۲۳۳ راک اإ

 تلذ ريغو « هريمأب رداغلا

 ."”ةلو وسم ناك لا دعا اوقْوأوإل :-یلاعت- هللا لاق

 ."”«ووُقحْلاب اوفو اوُنمآ نیل اه اي :-ىلاعت- لاقو
 .تایالا ۳۹6متدهاع 1 هللا باور :"”[ىلاعت] لاقو

 تلخ اذ) ْنَم :اقخ ًاقفانُم ناك هيف "رک نم ٌعبرأ» :هللي يبنلا لاقو -۸

 .هیلع قفتم «رجف مصاح اذإو دغ دهاع اذإو «ناخ نما اذاو «بذك

 «نالف ةردغ هذه :لاقُي هسا دنع ةمايقلا موي ٌءاول رداغ لكلا :لاقول -4

 .ملسم هاور ماع ريمأ نم غ مظعأ ریاغ الو الأ

 .(۱۷ مقر «تمصلا»=

 ابرلا نأ يف ةدراولا ثیداح الا رکذ يف ىنملا غولب» يئزجو (۱۸۷۱) ؛ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظناو

 .قفوملا هللاو ءليصفتلا هيفف «همامتإ هللا رسي «انزلا نم دشآ

 ۳6 :ءارسالا (۱)

 .۱ :ةدئاملا (۲)

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۳)

 ) )4:لحللا ۰٩۱

 .(۱۸۱) مقرب هجیرخت یضم (۵)

 نع (۱1) دعب (۱۷۳۸ مقر ۱۳۱۱/۳) (ردغلا میرحت باب) داهجلا باتک يف ملسم هجرخآ (1)

 دعي هسفن مقرلاب هظفلو «...الو الأ «هردغ ردقب هل عفري# :«ةمایقلا موي” دعب هظفلو :يردخلا دیعس يببأ

 هذه :لاقیا هيف سیل نکلو ؛نيظفللا نيب فنصملا جمدف ؛؛ةمايقلا موي هتسا دنع ءاول رداغ لكلا :(۱۵)

 .؟نالف ةردغ

 هذه :لاقی ؛ةمايقلا موی ءاول رداغ لکل» :ظفلب دوعسم نبا ثیدح نم (۱۷۳) ملسم هجرخاو

 = .2نالف ةردغ



 - لا ۳۷

 اجر :ةمايقلا موي مههصح انأ ةثالث :-یلاعت- هللا لاق :كي لاقو -۰
 هنم یفوتساف اریجا رجأتسا لجرو «هنمث لکاف ارح يب عاب لجرو ردع مث يب یطخآ

 .[يراخبلا ءاور "هرجا هطعی ملو

 هل دم الو تاتو هلا يقل ٍقعاط نم أدي مخ نه دات لاقو -۱

 .ملسم هاور " ۳)هیلهاج تيم تام ةعيب هقنع يف سیلو تام ْنَمو

 هم هنأتلف هةنجلا لخدُيو رانلا نع * حزحرُ نأ بحا نم» :لاقو] -۲

 عیاب نمو ههيلإ ىتؤُي نأ بحي يذلا سانلا ىلإ ویو هرخلا مويلاو هللاب می وهو

 «هغزانپ رحآ ءاج ناف «عاطتسا نإ هْمطْيْلَف «هبلق ة ةرمثو e امام

 ها ۹۳ شکر یه اوبرضاف

 .(۳۱۸) مقرب هوحنب يراخبلا هجرخاو =

 ملسمو «(۷۱۱۱ ۰1۹0۲ ۰۱۱۷۸ ۰1۱۷۷ ۰۳۱۸۸ مقر) «هحیحص» يف يراخبلا كلذك هجرخأو

 .رمع نبا نع (۱۷۳۵ مقر) !هحیحص) يف

 ربكأو الأ هتردغ ردقب ةمايقلا موي ءاول رداغ لكل نإ) :هعفر ديعس يبأ نع (۱۹/۳) دمحأ ظفلو

 ,«ةماعلا ريمأ ردغ ردغلا

 عمج «ةيواعم نب ديزي ةنيدملا لهآ علخ امل :لاق «عفان ىلإ هدنسب (۷۱۱۱ مقر) يراخبلا جرخأو

 دق انإو «ةمايقلا موي ءاول رداغ لكل بصنیا :لوقي ةي يلا تعمس ينإ :لاقف «هدلوو همشح رمع نبا

 ههلوسرو هللا عيب ىلع لجر يا نَأ نم مظعأ اردغ ملعأ ال ينإو هلوسرو هللا ی ىلع لجرلا اذه انعياب

 .هنيبو ينيب لصقل تناك الإ ؛رمألا اذه يف عياب الو علح مكنم ًادحأ ٌملعأ ال ينإو «كاتقلا هل بصي مث

 باتکو (۲۲۲۷ مقر 4۱۷ /4) (ًارح عاب نم من باب) عوسیبلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم (۲۲۷۰ مقر) (ريجألا رجأ منم نم مثإ باب) ةراجإلا

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام ()

 (نتفلا روهظ دنع نيملسملا ةعامج ةسزالم بوجو باب) ةرامإلا باتك يف ملسم هجرخأ (۳)

 .-امهنع هللا يضر- رمع نبا ثيدح نم (180 مقر 1478/5)

 .«جرخیا :(1) يف (:)

 -(لوألاف لوألا ءافلخلا ةعيبب ءافولا بوجو باب) ةرامإلا باتك يف ملسم هجرخأ (0)



۳۳۹۵ 

 هللا یصع دقف يناصع نمو «هللا عاطأ دقف ينعاطأ نما :ِْكَو لاقو -۳

 .هیلع قفتم "«يناصع دقف ريمألا صّمی نمو «ينغاطأ دقف َريمألا مطب نمو

 ریش ناطلسلا نم حر نم هثاف نصف ايش هریمآ نم رُک نما :لاقو -۶

 .هيلع قفتم "'«ةيلهاج هی تام 0 0 1 34 3

 ی ملخ دقف ربش َدْيَق ؟ةعامجلا نم جرخ نم : لاقو -۵

 .-امهنع هللا يضر- صاعلا نب ورمع نب هللادبع ثيدح نم ۱۸٤٤( مقر ۱2۷۳-۱۸۷۲ /۳)-

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 (4...لوسرلا اوعيطأو هللا وعیطا :-ىلاعت- هلوق باب) ماكحألا باتك يف يراخبلا هجرخآ (۲)

 ETD (ةيصعم ريغ يف ءارمألا ةعاط بوجو باب) ةرامإلا باتک يف ملسمو ۷۱۳۷ مقر ۱۱۱/۱۳

 .-هنع هللا يضر- ةريرم يبأ ثیدح نم (۱۸۳۵ مقر

 9 /۱۳) (اهنورككت ًارومأ يدعب نورتس :للَ يبنلا لوق باب) نتفلا باتک يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 (نتفلا روهظ دنع نیملسملا ةعامج ةمزالم بوجو باب) ةرامالا باتک يف ماسمو ۰۷۰۵۳ مقر
 .-امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح نم (۱۸4۹ مقر ۱8۷۷ /۳)

 يف يتأي اميفو ؛تیدحلا اذه يف اهتقرافمب ملسملا مثأي يتلا (ةعامجلا)ل نیعتملا ینعملا (4)

 .(ملسم مامإ مهسأر ىلع نيذلا نيملسملا ةعامج» :وه ؛(4۳۵ :۳۱۲) ثيداحألا

 هنأ ىلع «ميظنتلا» ىلإ نورظني نييبزحلا ّنأل ؛مايألا هذه يف يرورض ىنعملا اذه زاربإو

 ةرثسكلا رعاشمو فقاوم ىلع -ًايلمع- رطيسي ىنعملا اذهو ءصوصنلا يف ةدراولا «ةعامجلا"ب دوصقملا
 يف یطاخلا مهنلا اذه رهظيو ...«ةرصاعملا ةيمالسإلا تاميظنتلا راطإ يف نوكرحتي نيذلا نم ةرثاكلا

 ةيسفن سآم ىلإ يدؤي اذهو ...«ةمئاقلا تاميظنتلا نم ًاميظنت ةعومجم وأ درف كرتي نيح هروص ىلجأ
 ١ .ةرمدم ةيقالخأو

 :(506 ص) «ةلاسرلا» يف يعفاشلا مامإلا هلاق ام اذه دكؤي اممو

 دقو «نيقرفتم موق نادبأ ةعامج مزای نآ ٌدحأ ٌرِدقي الف نادلبلا يف ةقرفتم مهتعامج تناك اذإل

 ؛ىنعم نادبألا موزل يف نكي ملف راجفلاو ءايقتألاو نيرفاكلاو نيملسملا نم ًةعمتجم نوكت نادبألا تّدجُو
 مهتعامج هيلع ام الإ «ینعم مهتعامج موزلل نكي ملف ءائيش عنصي ال نادبألا عامتجا ناو نکمی ال هنأل

 = .«امهيف ةعاطلاو ميرحتلاو ليلحتلا نم



 .لّماتلاب ريدج «نینم ديج -هللا همحر- همالكو =

 ؛تاعامجلا نم ةعامج وأ «تاكرحلا نم ةكرح وأ «تاميظنتلا نم ميظنت لك نأ دكؤن اننإف ...كلذل

 بستنی ال يذلا نأ امك :نیملسملا ةعامج -نيعمتجم وأ نيقرفتم- اوسيلو «نيملسملا نم ةعامج يه امنإ

 «ةيلهاج هتيم نكت مل تام اذإو ةعامجلل اقرافم نوكي ال هنإف ...ةيمالسإ ةكرح وأ «يمالسإ ميظنت ىلإ
 .نيدلا يف رقاوفلا هذه نم !هلل ايف .همسا وأ هتراش وأ هنايك ىلع هلاثمأو ثيدحلا اذه طقسي نمل افالخ

 نأ ىلع ديكأتلا ىلإ اهتقرافمب ملسملا مثأي يتلا (ةعامجلا) ىنعمل یطاخلا مهفلا راشتنا انوعدي امك

 .ناميإلا لصأب يه امنإ ؛نيملسملا نيب ة ب ةومخألا

 دقع لعج لب ؛تاکرحلا نم ةكرح وأ ام ميظنتل مهنمتنال ةوخإ اوسیلو «4ةوخإ | نونيؤملا امُنإ>

 لخت يتلا ماسجلا تافلاخملا نم (ميظنتلا) وأ (مسالا) ىلع (ضغبلا)و (بحلا)و (ءا اربلا) او (ءالولا)

 .ةمالسلا هللا لأسن عدبلا لهأ يف الإ عقي ال عینصلا اذهو ميوقلا لمعلاو «میلسلا مهفلاب

 نم هنأ مالسالا صوصن هل دهشت نم لك نموملا ةلماعم لماعي نأ بجي هنأ ؛اذه نع أشني
 .مظنم ريغ ناك مأ ميظنت يف ناك ءاوس «نيملسملا

 جهنمب مهلمع يف نيمرتلم نولماعلا نوكيو ءةييزحلا تابتع يمالسإلا لمعلا زواجتی اهنيحو
 اطخلل لحم ًامئاد يه يتلا ؛تاعامجلا وأ تاميظنتلا وأ صاخسشألاب مازتلالا نو کی الو ؛مالسإلا
 اذه نع لودعلا لالخ نم نيلماعلا فوفص ىلإ للست للعلاو ضارمألاو للخلاو ةثراكلاو .باوصلاو

 .سايقملا

 عضوت يتلا ةكحضملا تاغّوسملاو ؛صاخسألا ضعب نع ةبذاكلا ةمصعلا علخت اهنيحو

 .مهئاطخأو مهتافرصتل

 راصبالا مدعو ؛يلقعلا مازهنالا ةلاح يف الإ رهظت ال يتلا ءصخش وأ ةئفل ةيبصعلا لوزت اهنيحو
 .نيدلا اذهب مازتلالا ىلع ةديكألا ةمزعلا دوجو مدع ةلاح يف وأ «حيحصلا

 مهقّسفي ال ءاطخلا روهظ دنعف شب مهنأ ىلع نيلماعلا ىلإ رظنيو ءاهباصن يف رومألا عضوت اهنيحو
 ...نوضغبملاو نوشناشلا مهعّدبي الو ؛نوبحملاو ذيمالتلا

 لمعلا يف بارطضا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ةحصانملاو دقنلا ةيلمع ربتعت ال اهنيحو

 .فصلل قيزمتو شيوهتو شيوشت وأ

 ومتتو «ريكفتلا ةعقر اهضرأ ىلع قزمتت يتلا ةديدجلا تايفئاطلاو مذرشتلا نع دعتبن اهنيحو

 .تايولوألا ملس برطضيو «تايلكلا بيغتو «تايثزجلا

 5 .غيوستلا ةعانص ةيلمع ىلع ريصقتلا بابسأ ةسارد بلغتت اهنيحو



 س -
 .حاحص ةدع ووجو نم حيحص اذهو يقنع نم مالسإلا نا

 ةقفصلا ت كنتو هتعاط نم كدي عزنت مث الجر یاب نأ نم مظعا مرج ّيأو

 !؟لتقُي ىتح هلذخت وأ ءكفيسب هلتاقتو

 .حيحص "هانی سيلف َحالّسسلا "”[انيلع] َلَمَح نم: لاقو -

 يركف فالخل ءام ًابزح قراف نم یسلع قلطت يتلا «ةئيسلا تاحلطصملا نم ريثك بيغت اهنيحو =
 ...(سکترا» وأ !مزهنا» وأ ؛«فرحنا» وأ ««قيرطلا ىلع طقس :لثم نم «دمتعم

 ةيمالسالا ةروصلا روحمتت الو جتنملا لمعلا فقوتي الو «تایاغلاب لئاسولا لخادنت ال اهنيحو

 .مهلالخ نم الإ ةيمالسالا ةيضقلا یرث ال «,صاخشآ لوح

 !ناهدلل الو !ةراهملل الو !ةسايسلل الو !ةسايكلل الو !ةقابلل الو !ةحلصملل لاجم نوکی ال اهنيحو

 هللابو هوجرن ام اذه ؟يناعملا هذه (نویبزحلا) يعي لهف !ءوسی ام ةيطفتو ءجرحي ام ءافخإ يف !هیومتلل الو

 .قیفوتلا

 ءاهكسمت اهدي وأ ةميهبلا قنع يف لعجت لسبح يف ةوُرُغ :لصآلا يف ةبرلا :مالسالا ةقبر (۱)
 هرماوأو هماكحأو هدودح :يأ ؛مالسإلا یر نم هّسفن هب ملسملا هل شی ام :ينعي ؛مالسإلل اهراعتساف

 نبا يلامأ نم سلجم» :يف اهانعم نع انسح امالك رظناو .(۱۹۰ /۲) «ةیاهنلا» يف ريثألا نبا هلاق .هيهاونو

 .(۲۳-۲ ص) ؟يرابنألا

 يف دمحأو 44۷9۸ مقر ۲4۱ /4) (جراوخلا لتق يف باب) ةنسلا باتك يف دواد وبأ هجرخآ (۲)

 -4۳۳ /؟) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو «(1//117) كردتسملا» يف مكاحلاو ؛(۱۳۵ 18٠ /6) (دنسملا»

 بیذهت» يف يزملاو ۱6۷ /۸) «یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ۱۰۵4و ۱۰۵۳و ۸٩۲ مقر ۰۲٩و 6

 .-هنع هللا يضر- رذ يبأ ثیدح نم (۱۹۰-۱۹۱ /۸) «لامکلا

 .هريغل حیحص ثيدحلاو

 هلاق .ةعببر نب رماعو ءيرعشألا ثراحلاو ؛ءادرّدلا يبأو :ةريره يبأو رمع نبا ثيدح نم دهاش هلو

 .(984 مقر) «ةحيحصلا ثيداحألا ةلسلصااو ۱ /4) حلا صيخلتلا» :يف ليصفتلا رظنا .مصاع يبأ نبا

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 (انم سيلف حالسلا انيلع لمح نم يب يبنلا لوق باب) نتفلا باتك يف يراخبلا هجرخا (4)

 (انم سيلف انيلع حالسلا لمح نم :2و يبنلا لوق باب) ناميإلا باتك يف ملسمو ۷۰۷۰ مقر 7

 .-امهنع هللا يضر- رمع نب هللادبع ثيدح نم (48 مقر ۷



 ال ۳۷۸

 نوعبرألاو ةيداحلا "[ةریبکلا]

 ؟مجنملاو نهاکلا قیدصت

 ."14...ملع هب كل سیل ام ام فقت الو :-یلاعت- هللا لاق

 .(1) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۱)

 عم «ضرألا يف عقیس امب رابخالاک ؛بیغلا ملع ءاعدا : -اهرسک زوجیو «فاكلا حتفب- ةناهكلا (۲)

 :نهاکلاو ؛نهاکلا نذآ يف هیقلیف «ةكئالملا مالک نم عمسلا ينجلا قارتسا :هیف لصألاو «ببس ىلإ دانتسالا

 يف یعسیو رخآ رمأب موقب نم ىلع قلطيو «مجنملاو :یصحلاب برضب يذلاو «فارعلا ىلع قلطي طفل
 نم لك يمست برعلا :«عماجلا» يف لاقو .بيغلاب يضاقلا :نهاکلا :«مکحملا» يف لاقو .هجئاوح ءاضق

 «ةيران عابطو هةریرش سوفنو «ةداح ناهذأ مهل موق :ةئهكلا :يباطخلا لاقو .انهاك هعوقو لبق ءيشب نذأ

 تناكو ءهيلإ مهتردق لصت ام لكب مهتدعاسمو ءرومألا هذه يف بسانتلا نم مهنيب امل ؛نيطايشلا مهتفلآف

 :فانصأ ىلع يهو «مهيف ةوبنلا عاطقنال برعلا يف اصوصخ ؛ةيشاف ةيلهاجلا يف ةناهكلا

 نأ ىلإ ًاضعب مهضعب بكريف ءامسلا ةهج ىلإ نودعصي اوناك نجلا ناف نجلا نم هنوقلتي ام :اهنم
 املف «هیف ديزيف نهاكلا نذأ يف هيقلي نم هاقلتي نأ ىلإ هيلي يذلا ىلإ هيقليف مالكلا عمسي ثيحب ىلعألا وندي
 أم مهقارتسا نم يقبف .بهشلا مهيلع تلسرأو «نيطايشلا نم ءامسلا تسرح «نآرقلا لزنو مالسالا ءاج

 فطع نم ال :-ىلاعت- هلوقب ةراشإلا كلذ ىلإو «باهشلا هبيصي نأ لبق لفسألا ىلإ هيقايف ىلعألا هفطختی

 يف ءاج امك ؛الج ةريشك مالسإلا لبق ناهكلا ةباصإ تناكو ٠١[« :تافاصلا] €بقاث باهيش ةع ةفطخلا

 نسل هلو :لخمتفي داك ىن الج كلذ زن نقف !ملسإلا يفاامأو ءامهوخنو خيطسو قش نانا

 هيلع علطي وأ ابلاغ ناسنإلا هيلع علطي ال امم هريغ نع باغ امب هيلاوي نم هب ينجلا ربخي ام : اهيناث

 دعب نم ال هنم برق نم
 ةرثك عم ةوق سانلا ضعبل هيف هللا لعجي دق اذهو ,سدحو نيمختو نظ ىلإ دنتسي ام :اهثلاث

 .هيف بذكلا

 مسقلا اذه نمو كلذ لبق عقو امب ثداحلا ىلع لدتسیف ءةداعلاو ةبرجتلا ىلإ دنتسي ام :اهعبار

 .ًاعرش مومذم كلذ لكو ؛موجنلاو قرطلاو رجزلاب كلذ يف مهضعب دضتعي دقو هرحسلا يهاضي ام ريخألا
 .(۲۱۹/۱۰-۲۱۷) «يرابلا حتف» نم

 :هلوقب (ةناهكلا)و (ةفارعلا) نيب بغارلا قرفو

 .(۲۳/۲) «ريدقلا ضيف» نم .«ةثداحلاب :ةناهکلاو «ةيضاملا رومألاب ةصتخم :ةفارعلا»

 ۳۱ :ءارسإلا (۲)



 . "7من نظلا ضعب نإ :-یلاعت- لاقو
 نم یضترا نم الإ . ًادّحأ ِهِبْيَغ ىلع ٌرِهْظُي الق بیا ملاغ» :-ىلاعت- لاقو

 .ةيآلا "لوس

 د رعي رع یا نم“ 25 امب رفك دقف ءلوقي امہ هقدصف ًانهاك وأ فارع ىتأ نمد كي لاقو -۷

۳۳۹ 

 يبآ نع «نیریس نبا نع «هفوع هاور «حیحص هدانس| ل دمحم ىلع لزنآ

 .۱۲ :تارجحلا (۱)

 ۲۰-۲۷ :نجلا (۲)

 .لوق وأ لعف نم برضب «تايّيخملا ىلع فوقولا جرختسی نم :فاّرعلا (۳)
 نم -(۱۳۵ /۸) «یربکلا ننسلا يف يقهببلا هنعو- (۸/۱) كردتسملا) يف مکاحلا هجرخآ (6)

 قيرط نم هدنسأ مش .(ح) ةليمج يبأ نب فرع ان «ىسوم نب هللاديبع انث ءيناهبصألا نارهم نب دمحأ قيرط
 .هب ةريره يبأ نع .دمحمو سالخ نع «فوع انث قدابع نب حور انث :لاق هقماسآ يبأ نب ثراحلا

 :سالح انث هفرع انثدح «حور انثدح «(۲ /۱۸۷ /؟) «هدنسم» يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هجرخأو

 ةمالعلا اتخبش هدافأ .(۱/۲۲۱/۱) «دئاوفلا» يف دالخ نب ركب وبآ هاور ثراحلا قيرط نمو .ةريره يبأ نع

 °T) مقر 0 «ءاورإلا» يف -ىلاعت هللا همحر- ينابلآلا لا

 نارهم نب دمحأ قيرط نم مكاحلا دنع يه فنصملا اهدروأ يتلا قيرطلا نأ اذه نم ديفتسنو :تلق

 يبأل (40 /۱) «ناهبصأ رابخأ ركذ يف ةمجرت هل «ةياورلاب فرعي ال ,دهزلاب فورعم وهو طقف ءيئاهبصألا
 ۱6۱۸۰۳۷ مقر )١5/ ٤۷٥ «ةرهملا فاحتإا يف رجح نبا اذهل هبنتي ملو «ميعن

 .يسيقلا رمعم نب دمحم انث .-«فاحتإلا» يف امك- «لكوتلا» يف ةميزخ نبا هجرخأ امب اذه دكأتيو

 اث :لاق امهالك ؛عينم نب دمحأ قيرط نم (1/9۵) «ملعلا» يف يسدقملا ينخلا دبع ظقاحلا هجرخآ امیو

 .(نيريس نبا) هيف اوركذي ملو .هب حور

 «دنسملا» ىف هيوهار نب قاحسإو .ديعس نب ىيحي انث 8۲٩ /۲) (دنسملا» يف دمحأ هجرخأو

 نع سحلاوف ؛دمحأ دازو .ةريره يبأ نع «سالیخ ينثدح هفوع نع امهالك ؛رضتلا انربخأ ( /1)
 ١ ١ .هاركذو ا يبنلا

 .تهنع هللا يضر- ةريره يبأ نم عمسي مل -يرجهلا ورمع نبا :وهو- سالخو

 !هاجرخی ملو «نيريس نبا ثيدح نم اعيمج امهطرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاق

 2 !انه هححصو !«صيخلتلا» يف يبهذلا هقفاوو



 ريغ رهاظلاو ء(نيريس نبا) عم (ساليخ) نارتقا اهيف ثراحلا قيرط ناك ول ؛كلذك وه ؛معن :تلق =

 انخیسش اذهل هبتتي ملو !رظن هيف اذهب هدرفتو «يناهبصألا نارهم نب دمحأ وه طقف امهنيب نرق يذلا نأو «كلذ

 !!«الاق امك وهوا :هل يبهذلا ةقفاومو قباسلا مكاحلا مالك بقع لاق امل (1۹/۷) «ءاورإلا» يف ينابلآلا

 يناتس ؛...ًانهاك وأ ءاهربد يف ةأرما وأ اضئاح یتآ نم» :اهظفل ؛ىرخأ قيرط ةريره يبأ ثيدحلو

 «رئابكلا» تاعبط عيمج يف تدجوو ۰! مئا قلاب هداتسإ سيلو» :ككانه فنصملا اهنع لاقو )٤0٤(. مقرب

 كاذ جيرخت مهضعب دروأو هذه فوع قيرط ىلع فوقولا مدعب مهضعب حرصو ءانه ظفللا كاذ جيرخت

 !!كانم هفعضو ءانه هنسحو «قيرطلا اذه تحت ظفللا

 انه فنصملا هدروأ يذلا ظفللاب ثيدحلا اذه هريغو 4۲۱۷ /۱۰) «حتفلا» يف رجح نبا ىزع دقو

 يتآلا ظفللاب الإ (4۰۸ ص) «ديمحلا زيزعلا ریسیت» بحاص لاق امك ؛ةعبرألا هوري ملو !«ننسلا باحصأ»ل

 لاق «ثيدحلا اذه دهاوش ركذب قلعت نم هيف امل هدرون رجح نبا ظفاحلا مالك صن اذهو ء(٤٥٤) مقرب

 :-ىلاعت هللا همحر-

 :هعفر ةريره يبأ ثيدح نم مكاحلا هححصو ء!ننسلا» باحصأ هجرخآ ام ةناهكلا مذ يف درود

 ی ا ا اس
 ثيدح نم ملسم هجرخأو ؛ةانهاك یت أ نم» :امهظفلو «نیدیج نيدنسب رازبلا امهجرخأ «نيصح نب نارمعو

 نم ىلعي وبآ هجرخأو ؛فارح ینآ نما :ظفلب -ةصفح اهامس نم ةاورلا نمو- الو يبنلا جاوزآ نم ةأرما

 ًارحاس وأ ًافارع ىتأ نم» : هظففو «يأرلاب لاقي ال هلثمو «هعفرب حرصي مل نکل هدیج دنسب دوعسم نبا ثيدح

 امهل لبقي مل» :هيف لاقف « «ملسم ثيدح الا ؛ةريره يبأ ثیدح ظفلب دیعولا ىلع مهظافلآ تقفت ناو یانهاک وأ

 امي هقدصف ًانهاك یتا نم : :ظفلب ًاعوفرم نيل دنسب سنأ ثیدح نم يناربطلا دنع عقوو موی نيعبرأ ةالص

 ثيداحألاو موي نيعبرأ هتالص لبقت مل هل قدصم ريغ هات نمو دمحم ىلع لزنأ امم ئرب دقف لوقي

 لمحيف «ريفكتلاب ةراتو «ةالصلا لوبق مدعب ةرات ءاج ديعولاو ءاذه نم ىلوأ -اهترثكو اهتحص عم- لوألا

 .«يبطرقلا كلذ ىلإ راشأ .يتآلا نم نيلاح ىلع

 «فاحتإلا» يف رجح نبا هلاق .«عفرلا همكحاو فوقوملا هركذ ام حصأ :ةديبع وبآ لاق

 «(۳۹۲ /۷) فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا جرخاف «حتفل» يف امك ؛«يأرلاب لاقي ال هلثم» ذإ ؛( 6١/60١

 ةةرهملا فاحت)ا يف امك- «لكوتلا» يف ةميزخ نباو ۱۹8۵ مقر) «تایدعجلا» يف يوغبلا مساقلا وبأو

 قيرط نم )5١/8( ؛دادغب خيرات يف بيطخلاو «(17/8) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو -(0۰۰/۱۰)

 مساقلا وبأو ۳۲۹/9) «للعلا» يف ينطقرادلاو :(۳۸۲ مقر) «دنسملا* يف يسلايطلاو :يروللا نایفس

 (۱۹47 مقر) يوغبلا مساقلا وبأو ءةبعش قيرط نم (۱۹64 ۰۱۹۸۳ ۱۱۹8۲ مقر) «تايدعجلا» يف يوغبلا

 26۱۹1۸ مقر)و ءرمعم قیرط نم (۱۹4۷ مقر)و «كيرشو شايع نب ركب يبأو صوح الا يبأ قیرط نم



 هدنسملا» يف رازبلاو ۲۱۹۶/۷ و ۱۱۳۰ /۳) «لماکلا» يف يدع نباو «ملسم نب زيزعلادبع قيرط نم-

 مقر) «هشيدح نم ءزجا يف جشألا ديعس وبأو ؛(؟هدئاوزا - ۲۰3۷ مقر 44۳/۳ وأ ۱۸۷۳ مقر ۲۵۹/۵)
 نم ٠١( 5 /6) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ۰ ۰1۹44 مقر) «تایدعجلا» يف يوخبلا مساقلا وبأو ۲
 مقر) تایدعجلا» يف يوغبلا مساقلا وبأو ۳۲۹/۵) «للعلا» يف يلطقرادلاو ءسيق ني ورمع قيرط

 نب ميهاربإ قيرط نم (0408 مقر ۲۸۰ /4) «دنسملا# يف یلعی وبأو ءریهزو ليئارسإ قيرط نم ۱
 ديعس وبأو «ديز نب هللادبع قيرط نم (۸۹۱ مقر ۲۱۱ /۲) «هدنسم» يف يشاشلا بيلك نب مثيهلاو «نامهط
 قيرط نم (۱۹6 مقر) «تايدعجلا» يف يوغبلا مساقلا وبأو 4۳۵ مقر) ؟هثیدح نم ءزجا يف جشألا

 نع مهعيمج ؛مزاح نب ريرج ينربخآ (0۸۷) !هعماج» يف بهو نب هللادبعو «ينادمهلا یسیع نب ديسلا
 ههلأسف ءانهاك وأ ًارحاس وأ ًافارع یتآ نما :لاق توعسم نب هللادبع نع «میرب نب ةريبه نع «قاحسإ يبأ
 حرص قاحسإ وبأ ,نسح هدانساو ىلعي يسبا ظفل لكي دمحم ىلع لزنأ امب رفك دقف لوق امہ هقدصف
 سيلدت مکتیفک» :هلوق هنع حص دقق «هسيلدت نمأنل ةيفاك هنع ةبعش ةياورو «يوغبلل ةياور يف ثيدحتلاب

 .قاحسإ وبأ :مهنمو ««ةعبرأ

 كلذكو اعوفرم دانسإلا اذهب هاورف .سيق نب ورمع نع ةاورلا ضعب هيف أطخأو ءقودص ةريهو
 .كلذ نایب يتأيسو ؛نایفس نع ةاورلا ضعب لعف

 يديزلاو -هسالک مدقنو- رجح نباو ۳١ /4) «بیغرتل» يف يرذنملا :فوقوملا دانسإ دّوجو ٠
 .(۱۹۸ /6) «ءایحالا حرش» يف

 .ةحصلا ىلإ اهب يقتري «قرط دوعسم نبا نع هلو
 وبأو «(«هدئاوزا - 447 /۲ وأ ۱۹۳۱ مقر 7١6 /۹) ؛راخزلا رحبلا» هدنسم يف رازبلا جرخأف

 يف يدع نباو «-ثراحلا نبا :وهو- مامه قيرط نم (۱۹۵۱ مقر) «تايدعجلا» يف يوغبلا مساقلا

 قيرط نم (۱۹۵۳ مقر) «تايدعجلا» يف يوغبلا مساقلا وبأو :(ةیملعلا بتكلا راد .ط - 5 /۵) «لماكلا»
 يبأ قيرط نم (نیمرحلا .ط - ۱8۵۳ مقر ۱۲۲-۱۲۳ /۲) «طسوألا مجعملا» يف يناربطلاو «ينرعلا ةبح
 NY «عماجلا» يف رمعمو «ةمقلع قيرط نم (۱۰۰۰۵ مقر )٩۳/۱۰ «ريبكلا مجعملا» يفو «ءارعُلا
 .هب دوعسم نبا نع مهعيمج ؟ةداتق نع 1١744( مقر

 .حيحص رازبلا دانسإ :ىلوألا مامه قيرطو

 نب رضنلا) يوغبلا دنع هعباتو كورتم (لضفلا نب سابع) يدع نبا دانسإ يف ةبح قيرط يفو
 .«بيرقتلا» يف امك ؛طالغأ هل قودص ةبخو «تاقث هلاجر ةيقبو «تبث ةقث «(ليمش

 فالخ عقاولاو :لهاستم هنأ روهشملاو «يلجعلا هقثو دقف وه امأو «تاقث هلاجر ءارعزلا يبآ قيرطو
 5 .كلذ



 .«بيرقتلا» يف امك ؛مهو امبر «قودص وهف ؛يكربلا ميهاربإ نب ىسيع الإ .-كلذك- ةمقلع قيرطو =

 «سجرس نب هللادبعو ًاسنأ الإ ةباحصلا نم ًادحأ عمسي مل ةداتق «عاطقنا اهيف ةريخألا قيرطلاو

 :ليصفتلا اذهو «تبثي ملو ءاعوفرم دوعسم نبا نع يورو

 ۱۱۳۰/۳ وأ ةيملعلا بتكلا راد .ط - ۲۳۹ /۷و ۲۸۲ /) «لماكلا7 يف يدع نبا هجرخآ

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ۱۹4۹ مقر) «تایدعجلا» يف يوغبلا مساقلا وبآو ؛(رکفلا راد .ط - ۲۱۹6 ۸۷و

 نع «قاحسإ يبأ نع «سیف نب ورمع نع «رمحألا دلاخ وبأ انربخأ «يناّمحلا ىبحي قیرط نم (۱۰/۵)

 .اعوفرم هللادبع نع قریبه

 رازبلا هنعو 4۳ مقر) «هلیدح نم ءزج» يف هجرخأف «جشألا دیعس وبآ هفلاخ «ينامحلا فلوخو

 .افوقوم هب سیف نب ورمع نع هدلاحن وب انثدح :لاق :(۱۸۷۳ مقر ۲۹۱/۵) !هدنسم» يف

 «ةبعشو «يروشلا :قاحسإ يبآ نع هاورا :(۱۱۳۰/۳-۱۱۳۱) «لماكلا» يف يدع نبا لاق

 ال قاحسإ يبأ نع سيق نب ورمع ثيدح نمو ءافوقوم هللادبع نع «ةريبه نع مهريغو «سيقو «ليئارسإو

 مهنمو «هللادبع ىلع هفقوأ نم مهنم دلاخ يبأ نع ىور نمو هدلاخ يبأ ريغ سيق نب ورمع نع هيوري ملعأ

 نم وأ یحی نم ءالبلا يردأ الف دلاخ يبأ نع ثيدحلا عفر نمم ينامحلا ىبحيو كب يبنلا ىلإ هعفر نم

 «اعوفرمو افوقوم هنع يور دق دلاخ ايأ ناف دلاخ ىبأ

 نب ناميلس :همساو- رمحألا دلاخ ابأ :ينعأ ؛امهنم لك ةمجرت يف هجرخأ اذلو :ةديبع وبأ لاق

 يف ءالبلا نأ قحلاو -ثیدحلا ةقرسب هومهتا- ينامحلا هللاديبع نب ىيحيو -یطخب قودص وهو ؛نايح

 يبأ نب نامثع هفلاخو «هعفر يف ينامحلا مهوو» :(۳۲۹ /۵) «للعلا» يف ينطقرادلا لاق «ينامحلا نم هعفر

 .«حيحصلا وهو ءافوقوم دلاخ يبأ نع هايورف ؛قاحسإ نب نوراهو ةبيش

 نم (رکفلا .ط - ۲۱۹4/۷ وأ «ةيملعلا بتكلا راد .ط - ۲۳۹ /۷) «لماكلا» يف يدغ نبا جرخأو

 .ًافوقوم هب كلاخ يبأ نع «قاحسإ نب نوراه قيرط

 دلاخ يبأ نع :يأ- هنع ينامحلا هعفرو» :(«فارط الا - ۱۳۲ /4) (هدارفأ» يف ينطقرادلا لاقو

 .«ظوفحم ريغ هعفرو ی ينلا نع -رمحألا

 دقو «ىرحأ هب ةيانجلا قيلعتو «ىلوأ ينامحلا ىلع هيف لمحلاو ظوفحم ريغ عوفرملا ؛معن :تلق

 .ةداجلا ىلع دلاخ يبأ نع تاقثلا نم ةثالث هاور

 :ةظوفحملا قيرطلا يف تعقو ةاورلا ماهوأ نم ناولأو بورض *

 اهلمجأ ؛یرخآ روص ىلع درو امنإو «ينامحلا هيف اطخا يذلا نوللا ىلع أطخلا رصتقي مل

 ۳ :ينامحلا ةياور بقع لاق ۸۸۳ مقر ۲۸۱-۲۸۲ /۵) «هلنع» يف يتطقرادلا



 .[عفرلاب : :يأ] قاحسإ يبأ نع نع «يروثلا نع دهازلا تباث هعباتولا =

 .باوصلا وهو ءهفقو دقف ءانركذ نم ريغ قاحسإ يبأ نع هارر نم لكو

 .«كلذ يف مهوو هللادبع نع ءصوحألا يبأ نع «قاحسإ يبأ نع حلاص نب لضفم لاقو

 هيف مهوولا :هتياور نع لاقف لضفم مهو نایب ٩۲۲( مقر ۳۲۸-۳۲۹ /0) رخآ نطوم يف دازو

 .«حلاص يفوك ساحنلا ةليمج وبأ لضفمو ؛ةريبه نع «قاحسإ يبأ نع باوصلاو

 نسحأو ودع هنم رثكأ وه نم فلاخو ؛«ثيداحأ يف ئطخي دهاز قودص» :دهازلا تباث :تلق
 .هذه هتفلاخمب أبعي الف ءامهريغو «نيكُد نب لضفلا ميعن يبأو ؛يدهم نباك ؛لابج ةمئأ فلاخ لب لاح

 ؟فلاخ اذإ فيكف «درفنا اذإ هب جتحی الف لضفم امآو

 «يعيبسلا قاحس) يبأ نع «يروثلا نايفس نع هاورف «طابسأ نب فسوي هيف مهو هرخآ نول كانهو

 .هلثم ؛...ًافارع وأ ًانهاك ىتأ نم» :هظفلو هاعوفرم رمع نب هللادبع نع «بهو نب ديعس نع

 :هبقع لاقو «(۲/۸) هةیلحلاد يف ميعن وبأ هجرحخآ

 -ميرُي نبأ :هباوصو ءاذك- (!!) میرم يبأ نب ةريبه نع «قاحسإ يبأ نع يروثلا ثیدح نم بیرغ#
 .«دوعسم نبا نع

 امل هنأ الإ ءقدصلاو ةلادعلا لهأ نم وه ذإ هرتسلا مسا مهلمشي نمم وهو ءطابسأ نبا هب درفت :تلق

 .هب جتحي الف ؛ًريثك طلغف ؛هظفح ىلع دمتعي ناك هیتک نفد

 ىلعو انس يف ًادانسإ ! لخدأف .هطالتخا دعب هجولا اذه ىلع هاور ءقاحسإ يبأ نم اذه نوكي وأ

 .ثيدحلا تبثي نال اهبو ر ربغ قیرط هذهف قا

 هل لبقت مل «يش نع هلآسف ءافارع ىتأ نم» :وهو ؛رخآ ظفلب يورم رمع نبا ثيدح ناب لوقلا يقب

 .«ةليل نيعبرأ ةالص

 مقر ٠١7/5 «طسوألا مجعملا» يف يناربطلاو (۵۷ /۲) «ريغصلا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخآ

 نب هللادیبع نع «يدروارّدلا قيرط نم (۱۱8۷ مقر) «تایرویطلا* يف يفلسلاو «(نیمرحلا .ط - ۲
 .هب هنع «عفان نع مع

 .«ناسغ وب .أ اهب درفت «يدرواردلا الإ هللاديبع نع هوري مل :يناربطلا لاق

 «نازيملا» ىف اذك ؛ركنم هشيدح» :يناميلسلا لاق ؛ينانكلا ىبحي نب دمحم :وه ؛ناسغ وبأ :تلق

T/0 

 5 .اهنم اذهو گرکنم يرمعلا نع هثیدح :يدرواردلا يف رجح نبا لاقو



 يبنلا نع يب يبنلا جاوزأ ضعب نع ؛ةيفص نع (۲۲۳۰) ملسم هجرخأ ام :ظفللا اذهب ظوفحملاو =

 .رمع نبا ثيدح ظفل لثم «...افارع ىتأ نم» :لاق ای

 .(رانملا .ط - ۸۱۰-۸۱۱ /۲) «للعلا حرش» يف بجر نبا هرقأو ؛ينيدملا نبا لاق اذهبو

 ٩۱۷۲ مقر) «طسوألا» يف يناربطلاو ء(01/۲) «ريغصلا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخآو

 نع «هيآ نع «عفان نب ركب يبأ نع يدرواردلا قيرط نم (۷۸۰ مقر) «قالتخألا یواسم» يف يطئارخلاو

 .هعفر باطخلا نب رمع تعمس :تلاق هدیبع يبأ تنب ةيفص

 امك ؛يزارلا متاح وبا ًالصفم هدافآ .أطخ هلبق يذلاو «يدرواردلا نع «باوصلا» وه قيرطلا اهو

 .هنبال (۲۳۰۳ مقر ۲۲۹ /۲) «للعلا» يف

 ىلع يه هلهو «ثيدحلا اذهل دهاوش نم رجح نبا مالک يف درو ام ىلإ عوجرلا :هلک اذه دعب يقب

 :قفوملا هللاو هیترت

 .۸...هقدصف ًانهاك ىتأ نما :هللادبع نب رباج ثيدح *

 انث رضم نب ناسغ انث ناسی نب ةبقع انثدح ء((هدئاوز» - ١40 مقر 5٠١ /۳) رازبلا هجرخأ

 .هب «هنع ةرضن يبأ نع هديزي نب ديعس

 الإ ناسغ نع هب ثدحي ًادحأ عمسن ملو ؛هجولا اذه نم الإ رباج نع ىوري هملعن الا :لاقو

 .اةبقع

 «اذک- !نانس نب ةبقع الخ «جيحصلا لاجر هلاجرا ۱۷/۰ «عمجملا» يف يمئيهلا لاق

 !رجح نبا هدّوج دقف اذه عمو ««فيعض وهو «-رايس نبا :هباوصو

 وأ رحس وأ هل نکن وأ نمت وأ هل ربطت وأ ری نم انم سيلا :نيصح نب نارمع ثيدح #

 .«...هقدصف ًانهاك ىتأ نمو -ةدقُع دقُع :لاق وأ- ةدقع دفع نمو هل حس

 وبأ انث ؛نابيش انث ءقوزرم نب دمحم انثدح ««هدناوز» - 044 مقر [۳۹۹/۳-۱۰) رازبلا هجرخآ

 .هعفر نارمع نع ؛نسحلا نع «راطعلا ةزمح

 «قيرطلا اذهب نارمع نع الإ «هملعن الف هظفلو همامت امأف هجو ريغ نم هضعب يور دق :رازبلا لاق

 .«هب ساب ال ءيرصب ةزمح وبأو

 مجعملا» :يف كلذ ىرت ءروكذملا دهاشلا هيف سيلو ظفل ريغب نارمع نع درو ؛معن :تلق

 ۱۱۸۸/۳و :ةيدنهلا .ط - 157/7) يبالودلل «ءامسأالاو ىنكلا»و "0 مقر/۱۸) يناربطلل ؟ريبكلا

 ۰6۱۸۳۸ مقر 2۲-1۳ /۵) يرونيدلل «ةسلاجملا» ىلع يقيلعتو «(مزح نبا .ط - ۳ مقر

 -لاقو «سالفلا يلع نب ورمع هفعض :راطعلا ةزمح وبآ عیبرلا نب قاحس) هيف رازبلا دانسإو



 ۳۳۵ زاها

 ۱۱[ يبلا نع] ةريره

 «لماكلا»و ۱٩۱ /۱) «نازیملا» :رظنا .هثيدح بتکی :متاح وبآ لاقو .فیعض :يدع نبا
(۳۳۰/۱). 

 ۱6۳۳ )٤/ «بیغرتلا» يف يرذنملا -اذه عم- هدوجو

 قي دمحم ىلع لزنا امم عرب دقف ؛لوقي امب هقدصف ًاتهاك ین نما :كلام نب سنأ ثيدح *
 «أموي نيعبرأ ةالص هل لبقت مل ؛هل قدصم ريغ هاتآ نمو

 مقر ۳۸۷ /1) ؛طسرألا مجعملا» يف يناربطلاو )/١67(« «لماكلا» يف يف يدع نبا هجرخأ
 نب ريرج نع دعس نب نيدشر قيرط نم (۲۹۹/۱) «نيحورجملا» يف نابح نباو «(نيمرحلا .ط - ۶۰
 را ارا .هعفر هنع «ةداتق نع «مزاح

 .«يرتسلا يب أ نب دمحم هب درفت «نیدشر الإ

 .ثيدحلا يف طلخ دعس نب نيدشر هيف ؛نيل هدانسا :تلق

 .(6 دمحم ىلع لزنأ امم ئرب دقف ًافارع ىتأ نم» :هظفلو هلوق يلع نع هب ترفظو
 مقر) ؛يلهذلا رهاطلا يبأ ثيدح» نم (نيرشعلاو ثلاثلا ءزجلا) يف ينطقرادلا هجرخأ

 .-هنع هللا يضر- الع عمسي مل نسحلاو كورتم ءايركز نب ىسوم هيف ياو هدانساو ٩

 قليل نيعبرأ هنع ةبوتلا تبجح ءيش نع هلاسف ًانهاك ىتأ نم" :ظفلب «ةلثاو نع بابلا يفو
 .كورتم «يطساولا دمحأ نب ناميلس هیفو ؛«ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ «رفک لاق امب هقدص ناف
 )1١8/5(. «عمجملا» يف يمشيهلا هلاق

 .(۷۲ /۳) «ناسللا» :رظنا .ةرزج حلاصو نيعم نبا هبذكو :تلق

 .هريغل حيحصلا ىلإ لصي دق لب «هلاوحأ لقأ ىلع نسح هقرط عومجمب ثيدحلاو

 ىلع :يا- «هیلاما» يف يقارعلا ظفاحلا لاق» :(97 /5) "ریدقلا ضيف» يف يوانملا لاق
 يقهيبلا هنع هاورو اح ثيدح :-ثيدحلا اذه هيف سيلو «صتقان هنم عوبطملاو «(كردتسملا»

 .«يوق هدانسإ :يبهذلا لاقف ««ننسلا» يف

 ىلع مكحلا اذهو ؟حیحص هدانسإلا :(۱۲۷۹۹ مقر 7؟78/5) «بلهمل# ين يبهذلا لاق :تلق
 «ريسيتلا» يف ة يوانملا هححصو «جيرختلا اذه لوأ يف هيف ام مدقتو ؛ةريره يبأ ثيدح نم يقهيبلا دانسإ
 .(404) مقرب ةريره يبأ ثيدحل رخآ قيرط يتأيسو (۴۸ 9

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )١(



 رز ایلیا ۳۳۹

 نم حبصآ :"[-ىلاعت-] هللا لوقیا :ةريطم ٍةليل ةحييص للي لاقو -۸
 «بکوکلاب ٌرفاك يب ْنموم كلذف «هللا لضفب انرطُم :لاق نمف نفاکو «ْرمّوم يدابع

 يراخبلا هاور ""«بكوكلاب موم «يب ٌرفاك كلذف ءاذك نا انرطُم :لاق نمو

 .۲) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 طوقس عم هنأ معزت برعلا تناکو هقلزنم نورشعو نامث يهو .موجنلا :يهو ؛(ءاونأ) اهعمج (۲)

 ؟حاحصلا :رظنا .اذكو اذك ءونب انرطم :نولوقیف ءاهيلإ هنوبسنيو ءرطم نوكي اهبيقر عولطو ةلزنملا

 يبطرقلل «مهفملا»و «ريثألا نبال ١77( /) «ةياهنلا»و «يورهلل (۳۲۰/۱) «ثیدحلا بیرغاو (۷۹/۱)

 .(15-18 ص) ةبيتق نبال «ءاونألا»و :(570/1)

 :(857 مقر ۳۳۳ /۲) (ملس اذإ سانلا مامإلا لبقتسي باب) ناذألا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 دلاخ نسب ديز ثيدح نم (۷۱ مقر ۸۳ /۱) (ءوتلاب انرطم :لاق نم رفك نایب باب) ناميإلا باتك يف ملسمو

 .-هنع هللا يضر- ينهجلا

 «يقيقحلا نمؤملا هب لباق هنأل ؛يقيقحلا رفكلا هنأ هرهاظ ؛ارفاکو يب نمؤم يدابع نم حبصا» :هلوق

 ضعب هدقتعي امك «-ىلاعت- هللا لعف نم ال ءاهقلخو بكاوكلا لعف نم ّرطملا نأ دقتعا نم ىلع لمح

 .برعلاو نييعئابطلاو نيمجنملا لاهج

 ءرفاكب سيلف ؛لوقلا كلذب ملكت مث «هعرتخاو رطملا قلخ يذلا وه -ىلاعت- هللا نأ دقتعا نم امأف

 :نيهجو نم یطخم هنكلو
 .قالطإلا كلذ نم رس دق هنإف ؛عرشلا فلاخ هنأ :امهدحآ

 لی لاقف مهتفلاخمب انريأ دق انأل ؛زوجي ال كلذو «مهلوق يف رفكلا لهأب هبشت دق هنأ :امهيناثو
 امهنع هللا يضر- رمع نبا ثيدح نم (۲۵۹) ملسمو 0۸۹۲) يراخبلا هجرخأ .«نیکرشملا اوفلاخ»

 هللا ءاش نإ- !- يتب ام ىلع هلارقألاو لاعفألا يف مهتفلاخمب رم يضتقي كلذو «مهب هبشتلا نع انيهنو

 اولوُقَت ال اونمآ نیا اه اي :-یلاعت- هلوقپ قطنلا يف مهب هبشتلا نم انعنم دق -ىلاعت- هللا نالو -یلامت

 اهقالطإ نم هللا ام ؛هنيعرت نودصقی لي يبنلل ةملكلا كلت نولوقي دوهيلا ناك امل ٠[ ۰۶ :ةرقبلا] «انعار

 ءعرنمملا ظفللا اذه ريغ لاق ولف «مهب هبشتلا نم ًاعنمو «ةعيرذلل انس ؛ريخلا اهب اندصق ناو الج يبلل اهلوقو

 .زاج ؟هتتس هب هللا ىرجأ امع رابخإلا هب دیری

 رطملا ناب قذصم :يأ ؛«بکوکلاب رفاك «يب نمؤم كلذف ؛هللا لضفب انرطُم :لاق نمفا :هلوقو

 ام لعب نم تیقل لری يذلا وه :لاق امك ؛هب مهیلع لضفتأو يدابع هب محرآ .بکوکلا نخ ال يقل

 - .[۲۸ :یروشلا] «ديمّحلا يلولا وهو ِهّنِمْحَر شو اوطنق



 ۳۳۷ اا س

 سمو

 ةالص هل لبقت مل ؛هقدصف ءيش نع هّلأسف ًافاّرع ىتآ نما: لاقو -۹

 .ملسم هاور “مو َنيعبرأ

 نم ةبعش سبتقا موجنلا نم ةبعش سبتقا نم : ¥14 لاقو] -۷۰

 .حیحص دنسب دواد وبأ هاور سلا

 حرشاو ۱۹۵-4۱1۷ ص) «موجنلا ملع يف لوقلا#و :(۷-۹ ص) ةييتق نبال ؛ءاونألا» :رظنا =

 امل مهفملا»ر 640۱ /1) «فاصنالاو «۱۱۳/۲) «عورفلادو 6۱۱ /۷) «ملسم حیحص ىلع يوونلا

 ميجتتلا»و (۵40- 0۳۹/۲) «دیجملا حتقاو ۲۵۹-0۲2۰ /۱) ؛ملسم باتک صیخلت نم لكشأ

 ٠١۳ OT ص) ؛مالسإلا يف كلذ مكحو نومجنملاو

 :لثم ؛مويلا سانلا نيب ريهش اهضعب «ةديدع ٌروص عنملاب حلی :ةديبع وبأ لاق

 هل -مويلا فورعم وه امك- ٍةّيعم قطانم نم ةمداقلا ةيوجلا تاضفخنملا ىلإ رطملا ةبسن :ًالوأ

 .روكذملا ليصفتلا ىلع هسفن مكحلا

 ٌبسدف هربلا ىلإ ةنيفسلاب اوجن اذإ ءاقذاح حالملاو ءةيط حايرلا تناك :مهلوق ىنعملا اذه نمو :ًبئاث

لهو .-ىلاعت- هللا اوسنو هتسایسو حالملا قذحو ؛حيرلا بی ىلإ ةنيفسلا نايرج نسح ءالؤه
 تناك ام ا

 زيزعلا ري ریسیتاو ۲۱۲ /۲) «عنقملا حرش عدبملا» ؛رظناو . سقف هيلعو :مرحم وهو «ةيلهاجلا لهأ هيلع

 .(۵۸0 (40۱) (دیمحلا

 .نینطوملا يف «بکاوکلابا :() يفو
 .«ملسم هجرخا :(آ) يف (۱)

 (۲۲۳۰ مقر ٠۷١ /4) (ناهکل ناينإو ةناهكلا ميرحت باب) مالسلا باتک يف ملسم هجرخأ 0۲

 (0۸/4) «دنسملا» يف دمحآ ظفل روکذملاو ءاًمويا :لدب ةلیل» : :هیفو هی ينلا جاوزآ ضعب ثیدح نم

 .هریغو

 .(1) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۳)

 يف هجام نباو (۳۹۰۵ مقر ۱۵-۱۱ /4) (موجنلا يف باب) بطلا باتک يف دواد وبأ هجرخأ )٤(

 ديمح نب دبعو (۳۱۱ ۰۲۲۷ /۱) دمحأو :هامهئئس» يف (۳۷۲ مقر) (موجنلا مّلعَت باب) بادآلا باتك

 1۰۲ /۸) «فنصملا يف ةبيش يبأ نباو هاامهیدنسم» يف («بختتملا» - ۷۱۵)
 بيرغ يف يبرحلاو

 يف ةميزخ نیاو«(۱۱۲۷۸ مقر 170 /11) «ريبكلا مجعملا» يف يتربطلاو «(1115/80) «شيدحلا



 مقر ۱۲۲۰ /4) (ةسظعلا» يف خيشلا وبأو :-(404* مقر ۱۸۳ /۸) «ةرهملا فاحتإ» يف امك- «لكوتلا»-
 «موجنلا ملع يف لوقلا» يف بيطخلاو «(۷۷۹ مقر) «قالسخألا یواسم» يف يطئارخلاو ۲
 (617) «بادآلا»و (۱۳۸/۸) «ىربكلا ننسلا»و (۵۱۹۷ مقر) «بعشلا» يف يقهيبلاو (۱۷۹ ص)
 ديلولا قيرط نم (۳۹/۲) «ملعلا نايب عماج» يف ربلادبع نباو 0۱ /۱)«نآرقل ماکحأ» يف صاصجلاو
 .ًاعوفرم سابع نبا نع كام نب فسوي نع «هللادبع نبا

 .هل فنصملا حيحصت (۸۰ /5) «ضيفلا» يف يوانملا لقنو «فنصملا لاق امك ؛حيحص هدانساو

 راطعلا نبا هذيملت عمج «ىواتفلا»و 17176 مقر) ؟نیحلاصلا ضاير» يف يوونلا هححصو

 جیرخت» يف يقارعلاو (۱۹۳ /۳۵) ؛یواتفلا عومجم» يف ةبمیت نبا مالسالا خیشو ء(١١١ ص)
 بادالا» يف حیلفم نبا هدانسإ دّوجر ۰ ۰۳ /۲) (ریسیتلا» يف يوانملاو ۱۱۷ /6) «ءایحالا ثيداحأ
 .مهريغو ؛(۳٩۷) «ةحیحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألا انخیشو «(47 4 /7) «ةيعرشلا

 :(دئاوفو تاهيبنت)

 .ةداز ام داز» :هرخخآ يف دازو ءاموجتلا نم ًاملع سبتقا نم" :دمحأ يظفل دحاو دواد يبأ ظفل :ىلوألا

 .(...نم ًاملع لجر سبتقا اما :رخالا دمحآ ظفلو

 .دحاو ینعملاو ««لكوتلا» يف ةميزخ نبال روکذملا ظفللاو

 .هتملعت اذإ :هساو ملعلا تق ؛موجنلا نم املع سبتقا نما هلوق :يبرحلا لاق :ةيناثلا
 ملاعلا ءازجا عیمج نإ : :هباحصأ لوقي يذلا هریثأتلا ملع وه موجنلا ملع نم هنع يهنملا :ةثلاثلا

 یوس امو ماهرألا نم برض هنأل ؛هيف كش ال موحم اذهف «تايناحورلاو بكاوكلا ريثأت نع داص يلقسلا
 عفريل نیملسملا نم فن هب موقي بل ةيافك ضرف وه لب ديف جرح ال حابم هملعتف كلفلا ملع نم كلذ
 مکن لج يذلا وهو :لاقو نودي مه مجنلابو تامالغو# :-ىلاعت- هللا لاق ءمهتماع نع ملا
 .«رحبلاو يلا تاملُظ يف اهب اودنهتل موجنلا

 لطاب موجنلا ريثآت ملعف» ۴١(: ص) «فلخلا ملع ىلع فلسلا ملع لضف نایب يف بجر نبا لاق
 ام ملعت اذإف ؛ريسيتلا ملع امأو ,رفك اهل نيبارقلا بيرقتو موجنلا ىلإ برقتلاك ه هاضتقمب لمعلاو ؛مرحم
 وهو «هيلإ ةجاح الف ؛هيلع داز امو ءروهمجلا دنع ًازئاج ناك ؛قرطلاو ةلبقلا ةفرعمو ءادتهالل هل جاتحي

 .اهنم مهأ وه امع لغشي

 (دعب امو ٠١١ ص) هيف ركذ ؛؛موجنلا ملع يف لوقلا» ناونعب عوبطم باتك يدادغبلا بيطخللو
 4۰۷ /۱۷) دشر نبال «ليصحتلاو نايبلا» ؛رظناو .هنم روظحملا (دعب امو 1١58 ص) رکذو هنم عورشملا
 عومجماو )۱٤۸/٥(« مزح نبال «لصفلا»و :(177/5) «ةداعسلا راد حاتفم»و ,(509/5) «قورفلا»و
 00١(.- /۲) «مولعلا دجبأ»و :(0971/1) «نیقتملا ةداسلا فاحتإلاو ۱۹۲ /76) «ةيميت نبا ىواتف



 ۳۳۹ الا -

 نوعبرألاو ةيناثلا ةريبكلا
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 ةأرملا زوشن

 يف ٌُنُموُرْجْهاَو ُنُهَوُظِيَف روشن ن رفاخت يِاللاوإ# :-یلاعتس هللا لاق

 یک لس نه او ت الف مکتخطا ناف نُهوُبرضاو عجاَضَمْلا

 هيأت ملف ؛هيئارف ىلإ هتارما ٌلجرلا اعد اذإ» :و ۳ [یبلا] لاقو -۱

 .هيلع قفتم "«حبصت ىتح ةكئالملا اهتعل ءاهيلع نابضغ تابف

 اهجوز شارف ةرجاه ةأرملا تتاب اذإ» :«نیحیحصلا# يف ظفل يفو -۲

 .ةكفالملا اهتعل]

 بجي ام ةدعاق نيب :نيتئملاو نيعبسلاو يداحلا قرفلا) (مالسلا .ط - ١507 /6) يفارقلل «قورفلا»وح

 .(بجي ال ام ةدعاق نيبو موجنلا نم هملعت

 نم عفترملا وهو !-اهناکساو نيشلا حشفب لاقي- (زتنْلا) نم ذوخأم عافترالا نم :زوشُنلا (۱)

 عافترا ؛انه دارملاو ةرشاعملا نسح نع تجرخو اهجوز ىلع تعفترا اذإ :ةأرملا تزشنو «ضرألا

 ريرحتا «(نامع - ركفلا راد .ط - ۱۹6 ۰۱۵۵) «رهازلا» :رظنا .هل بجي اميف اهجوز ةعاط نع ةجوزلا

 .(۳۵۳ ص) «يهقفلا سوماقلا» (۲۵۹) «هیبتلا ظافلأ

 .0) نم تطقس (ةیالا) ةملكو ؛(ب) يف دجوت ال ...مکنعطآ ناف و ۳4 :ءاسنلا (۲)

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۳)

 .(يتنأتا :() يف ()

 تققاوف ءامسلا يف ةكئالملاو نيمآ مكدحأ لاق اذإ باب) قلخلا ءدب باتك يف يراخبلا هجرخأ (0)

 -7۹۳/۹) (اهجوز شارف ةرجاهم ةأرملا تناب اذإ باب) حاکنلا باتكو ۷ مقر) (ىرخألا امهادحإ

 مقر ۱۰۵۹/۲) (اهجوز شارف نم اهعانتما ميرحت باب) حاکنلا باتك يف ملسمو 40۱۹۳ مقر 4

 .-هلع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم -هل ظفللاو- (۱۲۲) دعب ۲

 40۱۹4 مقر) (اهجوز شارف ةرجاهم ةأرملا تناب اذإ باب) حاكتلا باتک يف يراخبلا هجرخآ (1)

 يبأ ثیدح نم (۱۲۰) دعب (۱8۳۲ مقر) (اهجوز شارف نم اهعانتما ميرحت باب) حاكنلا باتک يف ملسو

 .«ةرجاه» :لدب «ةرجاهم» :يراخبلا دنع نأ الإ ؛امهل ظفللاو نع هللا يضر- ةريره



reايلا  
 ىلإ هتأرما وعدي لجر نم ام هديب يسفن يذلاو» :لاق ظفل يفو - ا

 يي لت ایه طا و امّسلا يف يذلا ناك الإ ؛هيلع ىبآتف «" [هیشارف
 «اهجوز ”'اهنع 2 2

 الو فنذإب الإ ٌدهاش اهجوزو ٌموصت نآ ”اقأرمال لحي ال: لاقو -۳
 يراخبلا هاور ؟۳«هنذاب الإ هتيب يف نذأت

 ْنأ ءارملا ترمال ؛دحأل دجسی نأ ًادحأ ًارمآ تنك ول» :ِكَك لاقو -4
 .يذمرتلا هححص ۹۱«اهجورل دم

 .0) نم طقس نيتقوقعملا نيبام (1)
 زع- هللا ولع ىلع ةرتاوتم ةلدأ نم ليلد اذهو کءامسلا یلع) :ىنعمب ؛-لجو زع- هللا وهو (؟)

 .هقلخ ىلع - لجو

 .«اهيلع» :(ب) يف (۳)

 مسقر) (اهجوز شارف نم اهعانتما ميرحت باب) حاكنلا باتك يف «هحیحص) يف ملسم ظفل اذه (6)
 .(اهجوز» ةملك هيف سيلو «-هلع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم (۱۳۱) دعب ۲

 .ةريبك وأ ةريغص :ةأرما لك لمشيف «مومعلا ظافلأ نم وهو «يفتلا قايس يف ةركن ()

 (هنذإب الإ دحأل اهجوز تيب يف ةأرملا نذأت ال باب) حاكتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (5)
 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم (۵۱۹۵ مقر ۲۵۹/۹)

 مقر 1410 /۳) (ةأرملا ىلع جوزلا ّقح يف ءاج ام باب) عاضرلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخآ (۷)
 دراوم» - ۱۲۹۱ مقر وآ «ناسحالا» - 4155 مقر 1۷۰ /۹) اهحيحص) يف نابح نباو ۹
 رازبلاو ۱۷۱-۱۷۲ /۶) كردتسملا» يف مکاحلاو 85-81 /۲) «طیسولا» يف يدحاولاو «(«نآمظلا

 يف يقهيبلاو ۱8۹6 مقر ۱۲۵ /۲) «بيغرتلا» يف يف يناهبصألاو ء(٤هدئاوز» - ١577 مقر) (هدنسم» يف
 .ةريره يبأ نع هقملس يبأ نع نيقيرط نم )۲٩۱/۷( یربکلا نتسلا#

 بیغرتسلا* يسق يرذنملاو :اصخلتلا» يف يبهذلا هدرو «اداتسالا حيحص» :مکاحلا لاقو

 .فیعض يماميلا نامیلس ناب (۷۵/۳) «بیهرتلاو

 .«بیرغ نسحل :يذمرتلا لاقو ؛نسح نیقابلا دانسإو طقف مکاحلاو رازبلا دانسإ يف وه :تلق

 5 .ًاحيحص اهب نوكي ةريثك دهاوش ثيدحللو



 ۳۱ اکیلا س

 يرظنأ» :لاقف ای يبتلل اهجوز ترکذو “صحم نبا 27 تلاقو -۷۵

 .يئاسنلا هاور " هولزانو كنج هناف ؛هنم تنآ نيأ

 ىلإ هللا ٌرظني ال» :كي هللا لوسر لاق :لاق «"”ورمع نب هللادبع نعو -۷۷

 و ل هجرخأ] حيحص هدانسإ «هنع ينختست ال يهو اهجوزل ٌركشت ال ٍةأرما

 نباو «ةشئاعو دعس نب سيقو «لبج نب ذاعمو «یفوآ يبأ نب هللادبعو «ككلام نب سنأ نع درو دقق -

 .ةنملاو دمحلا هللو «عبط دقو ««نيعقوملا مالعإ» ىلع يقيلعت يف اهضعب ٌتجرخو «مقرأ نب ديزو «سابع

 61 /4) «دنارزلا عمجماو ۲۲۵۱ مقر ۲۵۲-۲۵۳ /۲) متاح يبآ نبال «للعلا :رظناو

 .(۱۹۹۸ مقر 64 /۷) «لیلغلا ءاورإناو «6۷۵ /۳) «بیهرتلاو بيغرتلا»و

 يلع يبأل هازعو «هفارطا» يف يزملااهامس انک يامسأ أ اهمسا» :لوصالا ضعب شماه يف (۱)

 نباو . .هریغو الوكام نبال هل ًايزاع ؛ءامسألا ديرجت» يف فلؤملا اهاّمس اذكو الركام : نباو نكسلا نبا

 .؟نيصح تام

 ريش ىور «نیصح ةمعا :(41917 مقر ۳۶۲ /۲) «ةباحصلا ءامسأ ديرجت» يف يبهذلا لاق :تلق

 ."حيحص وهو ؛ميعن وبأ هاور ل هللا لوسر تنأ اهنأ ءاهنع راسي نبا

 -45517' مقر) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلاو ۰۳۰6 /5) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ (۲)

 (۳۵۵) يديمحلاو (؟5/١4) دمحأو ۷۲-۸۳ مقر ۱۱۳-۱۱ /۱۳) ءاسنلا ةرشع باتک يف 4

 يف نسحلا نب دمحمو (۳۳۵۷ مقر 114 /5) «يتاثملاو داحآلا» يف مصاع ي يبأ نباو ؛ادنسملا» يف امهالك

 بيغرتلا» يف يناهبصألا ةنسلا ماوقو (۶0/۲) «طيسولا» يف يدحاولاو ۹۵۲ مقر ۳۳۵ ص) «اطوملا»

 هطسوالافو (۰ ۰1۶٩۰46۸ مفر/۲۵) ؟ريبكلا» يف يناربطلاو ۱8۹۲ مقر 775 /۲) «بیمرتلاو

 ۸۷۲۹ مقر) «بعشلا» يفو (۲۹۱/۷) يقهيبلاو (۱۸۹/۲) (كردتسملا» ىف يف مکاحلاو 0۳۲ مقر)

 دسأ» يف ريثألا نیاو ۸۰۷۲ ۱ مقر ۳۵۸۱/۲) «ةباحصلا ةفرعم» يف ميعن وبأو ۸۷۳۱ ۰

 .نسح هدانسإو ءنصحم نب نیصح ةمع ثيدح نم (4۲۹ /۷) ؛ةباغلا

 .«رمع نب هللادبع» :(ب) يف (۳)

 ةفحتا يف امكو- (۲۵۰ 5144 مقر) ءاسنلا ةرشع باتك يف «یربکلا نئسلا» يف يئاسنلا هجرخأ (4)

 «لماكلا» يف ذ يلع نباو «(!هدئاوزا - ۰ مقر ۱۷۵ /۲) اهدنسما يف رازبلاو ت 2000١ /5) «فارشألا

 عمجملا يف امك- ؛ريبكلا مجعملا» يف ف يناربطلاو ۰6۲۰ /۲) «ريبكلا ءا ءافعضلا» يف يليقعلاو ۲۱6 /5)

 ۱۹۰ ۰ /۲) «كردتسملا» يف مکاحلاو 6۷۷۲۳ مقر ۱۳۳/۵) ؟سودرفلا» يف يمليدلاو -4۳۰۹/6) ؛دئاوزلا

 -مقر ۱۳۸-۱۲۹ /۲) «بیغرتلا» يف يناهبصألاو :6۲۹۶ /۷) «یربکلا نتسلا» يف يقهيبلاو «۱۷/6و



 نع قداتق قيرط نم (44۸ /۹) «دادغب خیرات» يف بیطخلاو ؛4۳۲۷/۳) «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو ۱۵۱۳-

 ءاعوفرم ورمع نب هللادبع نع «بیسملا نب ديعس
 نسب رمع نب ليلخلا قيرط نم يليقعلاو (۲۵۰) يئاستلا دنعو «فنصملا لاق امك ؛حیحص هدانسإو

 .ًاعوفرم ورمع نب هللادبع نع نسحلا نع قداتق نع «هيبأ نع ؛ميهاربإ
 .يليقعلا هلاق .هثيدح ضعب يف فلاخي رمع نب ليلخلاو

 ةاور امهدحأ ةاور- نيدانسإب رازبلاو يئاسنلا هاور» :(0۸ /۳) «بيغرتلا» يف يرذنملا لاق
 ١ .ادانسإلا حيحص :لاقو «مكاحلاو ,-حيحصلا

 رازبلا يدانسإ دحأو «يناربطلاو .نيدانسإب رازبلاهاورف :(۳۰۹/6) «عمجملا» يف يشيهلا لاقو
 .«حیحصلا لاجر هلاجر

 ,يطخلا هلصأ نم طقس دقو ؛«ريبكلا مجعملا» عوبطم يف دوجوم ريغ (ورمع نب هللادبع) دنسمو
 !اهيف سيل اذه انئيدحو «(ورمع نب هللادبع) دنسم نم ءيش اهيف «نيترم تعبط ههنم ةقحال ةعطقب انرفظ مث

 نع ناطقلا نارمع قيرط نم ًاسعوفرم هقاس نأ بقع (۳۲۷ /۳) ؛ديهمتلا» يف ربلادبع نبا لافو
 ١ :لاق .ةداتك

 ورمع نب هللادبع نمع «بيسملا نب ديعس نع «ةدانق نع ؛ةيورع يبأ نب ديعس هاور كلذكوا
 اذه نم هقاس مث ًافوقوم ورمع نب هللادبع نع «هبيسلا نب ديعس نع ةداتق نع ةبعش هاورو .ًاعوفرم
 .قيرطلا

 هقبعسش انث ماشه نب ذاعم انث «ينارحبلا ديزي نب سابعلا قيرط نم (11/4 /4) مكاحلا هجرخأ :تلق
 ظوضملا :لوقب يلع ابأ تعمس ينإف !هظفح سابعلا ناك نإ ءامهطرش ىلع حیحص» : :لاقو «اعوفرم هب

 5 «رسفعج نب دمحم انث «یسوم وبأ انث «- ةميزخ نبا :ينعي- قاحسإ نب ركب وبأ انثدح ام ةبعش ثيدح نم

 .(۱۱7۹۱ مقر 454 /9) «ةرهملا فاحتإ» :رظناو .«ًافوقوم هب «ةبعش

 .ًافوقوم هب «ةبعش نع ؛ىبحي نع «يلع نب ةورع نع 6۲۵۱ مقر) (ءاسنلا ةرشع) يف يئاسنلا هجرخأو

 .«عوفرم ريغ هللادبع لوق نم هنأ حيحصلاو» :هبقع يقهببلا لاقو

 نع ءةداتق نع يئاوتسدلا ماشه لاق :نوراه لاق» :عوفرملا قاس نأ دعب (۲۰ /۲) يليقعلا لاقو

 .«ىلوأ اذهو» :لاق «اهوحن ورمع نب هللادبع نع «بيسملا نب ديعس
 )٩۳۲/۷( «ىرضصلا ةيعرشلا ماكحألا» يف يليبشالا قحلادبع :ًاعوفرم هححص ثيدحلاو :تلق

 «ةحيحصلا ةلسلسلا» ي يف ينابلألا انخيش اكو ؛حيحصلا الإ هيف ركزي ال نأ هطرشو ديف هدروآ ثيح
 .(۲۸۹ مقر)



 Yer اکیلا س

 .[يقاسنلا

 اهتنعل اهجْوَر تيب نم تَجَرح نما :لاق هنآ و يبنلا نع یورو -۷

 . "بونت وأ ٌعجرت ىتح ةكئالملا

 .ةريثك ثيداحأ بابلا يفو

Feو  

 نوعبرألاو ةثلاثلا ةريبكلا

 محرلا عطاق

 ."74ماَحْرآلاَو هب نوُلءاَت يذلا هللا اوُقئاَول :-ىلاعت- هللا لاق

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 هيف الج فيعض هدانساو «رمع نبا ثيدح نم (0۱۷ مقر) هطسو لا يف يناربطلا هجرخأ (۲)

 عمجمل يف يمشيهلا هلاق .تاقث هلاجر ةّيقبو هزیغو مُيَحُد هقّبو دقو ؛كورتم وهو «زيزعلادبع نب ديوس

 .۳۱۳/4) هدئاوزلا

 يبأ قيرط نم «سودرفلا# يف يمليدلاو (۲۰۰-۲۰۱/) ؟دادغب خيرات» يف بيطخلا هجرخأو

 هيلع تعلط ءيش لک اهنعل «هنذإ ريغب اهجوز تيب نم تجرخ ةارم امي :ظفلب ءًاعوفرم سنا نع قبله
 .يمليدلا ظفل «اهجوز اهنع ىضري نأ الإ ؛رمقلاو سمشلا

 «اهتیب ىلإ عجرت ىتح هللا طخس يف تناك ءاهجوز رمأ ريغ نم تجرخ ةأرما اميأ» :بيطخلا ظفلو

 .«اهنع ىضري وأ

 ««ليطابألاب سنأ نع ثدح» :هنع بيطخلا لاق «ةبده نب ميهاربإ :وه ؛ةبده وبأ ءبذك اذهو

 نم بذكأ وه» :لاق تباث نب يلع نعو «ثیبخ باذك» :هيف هلوق نيعم نبا نع لقنو ؛ثيدحلا اذه قاسو

 .«اذه يرامح

 .راجنلا نباو بيطخلا ىلإ (۳۹۹/۱) «ريبكلا عماجلا» يف يطويسلا هازعو

 .(۲۲۸-۲۳۹ /0) «دادغب خيرات دئاوزلو ۱۵۵۰ ۰۱۰۲۰) «ةفيعضلا ةلسلسلا» :رظناو

 ۰۱ :ءاسلا (۳)



۳۶۶ 
 الا

 اونو ضرآلا يف اون سفت نأ ملت نإ | میخ ل : - ىلاعت- لاقو
 .)4مضراصنا ىمغأو مصاف هلال نیا كيلوا . مکماحرآ

 .[ طاق ةنجلا لخدي ال» :كك يبنلا لاقو] -۸

 .هيلع قفتم همر لصیلف رخآلا مويلاو هللاب نمناک نا: لاقو -۹
 محرلا تماق مسهنم ْعَرَف اذإ یتح «قلخلا قلخ هللا نا: لاقو -۰

 يكلصو نم لیص نأ َنيِضْرَت امآ «معن :لاق تعيطقلا نم كب ٍلئاعلا ماقم اذه :تلاقف
 .هیلع قفتم " «یلب :تلاق ؟كاَعطق نم ٌعطقأو

 لصیلف «هرثآ يف هل استیو «هقزر يف هل طرب نأ بحأ نما :ِهِككَو لاقو -۱
 .هیلع قفتم خر

 )١( :دمحم ۲۳-۲۲.

 تقح نم لعف نم كلذ نأب رابخإلا كلذ عبتأ مث ءضرألا يف داسفإلا نم ماحرألا عطق هللا لعج
 الو «ةرعدلا بيجي الف «هتانيبو هتایآ رصبيو هللا ةوعد عمسي وهف «هرصبو هعمسب عافتنالا هبلسف «هتتعل هيلع

 .اهنم ًالاح اوسآ وأ ةميهبلاك هلعجو ءنايبلا هللا نم هل عقي ملو «ءادنلا عمسی مل هنأك «قحلل داقني

 يف ملسمو 4 مقر )1١/ ٤٠١ (مطاقلا مثإ باب) بد الا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)
 معطم نب ريبج ثيدح نم (۲۵۵۲ مقر ٠۹۸۱ /5) (اهتعيطق ميرحتو محرلا ةلص باب) ةلصلاو ربلا باتك

 .-هنع هللا يضرح

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام 2

 دنع هلصأو :(1118 مقر 0707 /۱۰) (فیضلا ماركإ باب) بد الا باتك يف يراخبلا هجرخآ (4)
 نم ةرركذملا ةظفللا نود (۷۶ مقر ۸/۱) (راجلا مارک! ىلع ثحلا باب) ناميإلا باتک يف ملسم

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح

 («هللا مالك اولدبي نأ نوديري# :-یلاعت- هلوق باب) ديحرتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (5)
 يف ملسمو ۵۷۹-۵۸۰ /۸) (4مکماحرآ اوعطقتو# باب) ريسفتلا باتكو (۷۵۰۲ مقر 110 /۱۲)

 يبآ ثیدح نم (۲۵۵6 مقر ۱۹۸۰-۱۹۸۱ /5) (اهتعيطق میرحتو محرلا ةلص باب) ةلصلاو ربلا باتک

 .-هنع هللا يضر- ةريره

 -مقر 8۱۵ /۱۰) (محرلا ةلصب قزرلا يف هل طسب نم باب) بدألا باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)



 ۳:۵ زوایای س

 نمو .هللا لو ينلصو نم :لوقت «شرعلاب ةقلعم محرلا :ِلكَي لاقو -۲
 . هللا ُهَعطق ینعطق

 )هک 5 7 1 3 5 ی
 . 4تن اهعطق نمو هتلصو اهلّصو نم :هللا لوقي» :ظفل يفو

 ام َنوُعَطْقَبو هام دخ نيم هللا ده نوین :-یلاعت- هللا لاقو

 ربلا باتک يف ملسمو ۲۰۱۷ مقر ۳۰۱/2) (قزرلا يف طسبلا بحآ نم باب) عويبلا باتکو (0487-

 هللا يضر- كلام نب سنأ ثیدح نم (۲۵۵۷ مقر ۱۹۸۲ /4) (اهتعیطق میرحتو محرلا ةلص باب) ةلصلاو

 ,-هلع

 :رثألاو .ريخأتلا :اسللاو .هيف ةكربلاب :لیقو ,رهظألا وهو .هريثكتب كلذ ليق هتعس :قزرلا طسبو

 يمركلا يعرم خيشلا :هيلع ديزم ال امب كلذ طسب امك «هتقيقح ىلع لجألا يف انه ريخأتلا ىنعمو .لجألا

 يف درو ام ىلع لضافألا بت يف يناكوشلاو ««ناصقتلاو ةدايزلا نم رمعلل امل نافرعلا يوذ داشرإلا يف

 .-يقيقحتب ناعوبطم امهو- «لئالدلا نم هناصقنو رمعلا ةدايز

 ميقلا نبال «ليلعلا ءافشاو «(017/4) «ةيميت نبا یواتف عومجم» :-ةدازتسالا تدرأ نإ- رظناو

 .(دعب امو ۳۸۱/۱) «مالسالا يف ردقلاو ءاضقلا»و )1١/ ٤۸٥(« «يرابلا حتفاو (دعب امو ۱۸ ص)

 ۵۹۸۸ مقر ۶۱۷ /۱۰) (هللا هلصو اهلصو نم باب) بد الا باتک يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 هل ظفللاو- (۲۵۵۵ مقر ۱۹۸۱ /5) (اهتعيطق میرحتو محرلا ةلص باب) ةلصلاو ربلا باتک يف ملسمو

 .-اهنع هللا يضر- ةشئاع ثیدح نم

 يف يراخبلاو «1/۷ق) «دنسملا»و (2۳۱ ۰0۳6 /۸) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ (۲)

 باوبأ يف يذمرتلاو ۱۲۹6 مقر) (محرلا ةلص باب) ةاكزلا باتک يف دواد وبأو (۵۲) «درفملا بدآلا»

 وبأو (10) يديمحلاو (۱۹4 ۰۱٩۱ /۱) دمحأو ۱۹۰۷ مقر) (محرلا ةعبطق يف ءاج ام باب) ةلصلاو ربلا

 6۲۰۵ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳) (یالخألا مراکم» يف ایندلا يبأ نباو «مهدیناسم» يف (۸4۱ مقر ۱۵١ /۲) ىلعي

 ««ناسحالا» - (1۳) اهحيحص# يف نابح نباو (۲۱۳-۲۷۸) (قالخ الا ئواسم» يف يطئارخلاو

 ۰۲۹۰۳۸ ۰۳۷ مقر) «فوع نب نمحرلادبع دنسم» يف يتربلاو ۱۵۷ /6) «كلردتسملا» يف مکاحلاو

 «ةراتخملا» يف ءایضلاو (۷۹6۱) «بعشلا» يف يقهييلاو ۳۹۳۲ مفر) «قنسلا حرشا يف يوغبلاو

 .فوع نب نمحرلادبع ثيدح نم (۸۹۸ ۰۸۹۷ مقر 40-45 /۳)

 ةلسلسلا»و ۲۹۲ /4) «للعلا» يف يتطقرادلا دنع هارت .فالتخا هدانسإ يف عقوو «حيحص هدانسإو

 .(۵۲۰) «ةحيحصلا

 ٩۲(. /۱) «ةیاهنلا» يف امك ؛عطقلا :تبلاو



 هس الامل کج ب حج

 E ضرآلا يف نودیشیو لّصوُي نأ وب لر

 يضر-] ةريره يبأ نع "![ةملس ىب بأ نع :ورمع نب دمحم لاقو] -۳

 نم محرلا يهو ْنمحرلا انآ» :-ىلاعت- هللا ٌلوقي :لاق ةا يبنلا نأ [-هنع هللا

 ."«هتعطق اهعطق نمو «هتلصو اهلصو

 )١( :دعرلا ۲۵.

 ةبآل) اهسفن ةروسلا نم لصاولا يف اهلبق لاقو 7۳۲۹

 هللا رم ام نوُلصي نيَو . قلا نوضقب الو للا ده نوْوُب نیا . بابل وا کد نا
 ی باتحلا ءس نوح مهر نوح لصوُی نأ هب

 نع تاج . راثلا ىَبُْع ْمُهَل كيو أ يللا ةتسحْلاب نور بو ةالَعو ارس مهار اك اوثقناو

 .4اَهتوُلَحَي

 نع ربصلاو هباسح نم فرخلاو هتيشخب ءلصوي نأ هب هللا رمأ يذلا وهو «محرلا لصو نرقف
 ةنجلا هب دعو مث «بابلآلا يلوآ لعف نم هلك كلذ لعجو ءههجول ةاكزلا ءاتيإو قالصلا ماقإو «همراحم

 ١ .مهل مهحدمو مهيلع مهميلستو ءاهيف مهايإ ةكئالملا ةرايزو

 ءوسو ةنعللا هللا دنع مهل نأ ربخآ مث «ضرألا يف داسفإلاو هللا دهع ضقنب محرلا ةعيطق ٌنَرقو

 .مئالاو رزولا نم اهعطق يفو ءلضفلا نم محرلا ةلص يف ام نيتيآلاب تبثف «بلقنملا

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۳)

 مقر 1۸۷ /۲) ؛دهزلا» يف دانهو 4۹۸ /۲) هدنسملا» يف دمحأ :قيرطلا اذه نم هجرخا (6)

 يطتارخلاو .-يبهذلا هقفاوو ملسم طرش ىلع هححصو- (۱۵۷ /4) «كردتسملا# يف مکاحلاو ۹

 مقر ۵۲ /۲) «ةحيحصلا» يف ينابلألا انخیش هلاق .دبج هدانساو (۲۸۱ مقر) «قالخ الا یواسم» يف

۰ 

 هللادبعو ةشئاعو ديز نب دیعسو فوع نب نمحرلادبع نع ةحضاو ديناسأب يور دق» :مکاحلا لاقو

 .؟ورمع نبا

 ةحنم» عم - ۵۸/۲) (دنسملا» يف يسلايطلا :دنع رمخآ قيرط نم ةريره يبأ نع ثیدحلاو

 ۲۱6 /5) «بعشلا» يف يقهيبلاو ؛(«نآمظلا دراوم» - 444 مقر) «هحیحص# يف نابح نباو «(«دوبعملا

 .حيحص ثيلحلاو مهريغو ۷۹۳۳ مقر



 م ب يالا ل

 مهعطق نم اذكو هدب الو دارم وهف ينغ وهو ءارقفلا همحر عطق نّم :لوقنف

 .قمحلاو لامهإلاو ءافجلاب

 ©'(مالئسلاب ولو مكماحرأ ول لک يبنلا لاق -۶

 «ادهزلا» يف امهالك (۱۰۱۱ مقر 447 /۲) دانه هنعو (1 05 مقر ۷۱۷ /۳) عيكو هجرخأ )١(

 يف يعاضقلاو «(۲۰۷ مقر) «قالخألا مراكم» يق ایندلا يبأ نباو «4۳۲ /8) «تاقثلا» يف نابح نباو

 «ةیلاعلا بلاطملا» يف امك- «دنسملا» يف ىلعي وبأو ٤( مقر ۷۹-۲۸۰ /۱) «باهشلا دلسملا

 ةفرعم» يف ميعن وبأ هقيرط نمو «(ةمصاعلا .ط - ۲۵۲۱ مقر ۲۷۵/۱۱ وأ «يمظعألا .ط - ۷ /؟)

 ۱۱۲۱ مقر ۲۲۷ /۲) «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا مساقلا وبأو ۳6۳۲ مقر 1744 /۳) «ةباحصلا

 ۲۰۸۷ مقر ٠١ /۲) «سودرفلا» يف يمليدلاو ء(۷۹۷۲ مقر ۲۲۲-۲۲۷ /) «بعشلا» يف يقهيبلاو

 رماع نسب ديوس نع ؛ىيحي نب عمجم قيرط نم (ركفلا .ط - 901 /017) ؛قشمد خیرات» يف ركاسع نباو
 .هعفر

 «دیرجتلا» يف فنصملا هرکذ ءرماع نب ديوس «لسرم هنأ الإ «قودص عمجم «نسح هدانساو

 ۱۳۶ /۲) «ةباصإلا» يف رجح نبا هرکذو ؛؛هل یور یلعی وبآ .يعبات هناک» :لاقو ۲۰۱۸ مقر ۷7

 «(نیعباتلا تاقث) يف نابح نبا هرکذو ء!ةبحص هدجل ؛ريغص يعبات» :لاقو «مبارلا مسقلا) يف (۳۸۲۰ مقر

 ««ملعا امیف اذه ريغ وري ملو ؛ةبحص رماع نب دیوسل بسحآ الو» :يوغبلا لاقو «لسرم هثیدح» :لاقو

 !ثيدح ییحی نب عمجم هنع درفتا : :(دیوس)ل هتمجرت يف (۹۹ مقر) «نوزخملا» يف ذ يدزألا حتفلا وبا لاقو

 .««مالسلاب ولو مكماحرأ اولب#
 .«ةباحصلا» يف هدنم نبا ىلإ «ةباص الا» يف رجح نبا هازعو

 )٤۷/١( «ثيدحلا بيرغ» يف ديبع وبأو 1۵۳ مقر) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلا هجرخأو

 .هوحنب .راصنألا نم لجر ينثدح :يعاضقلا دنعو هدیبع يبأ دنع اذك «هعفري هثدح نمع «عمجم قيرط نم

 .نوراه نب ديزي قيرط نم -(۳۳۸ /1) 4ةباصإلا» يف امك- «ةباحصلا ةفرعما يف هدنم نبا هجرخأو

 .هعفر ةيراج نب ديزي نع ؛رماع نب ديوس انث ؛ىبحي نب عمجم نع

 «ديبع نب یلعیو .عيكو :مهو ؛عمجم نع هاور نم عيمج فلاخو «(ةيراج نب ديزي) (ٌديزي) دازف

 «ةيواعم نب ناورمو هدایز نب دحاولادبعو ءيطساولا هللادبع نب دلاخو «يلع نب رمعو ءكرابملا نب هللادبعو

 .يدبعلا بيبح نب نسحلاو ءسنوي نب ىسيعو

 نع كرابملا نبا قيرط نم لسرملا هجارخإ بقع ١4٠٠( /۳) «ةفرعملا» يف ميعن وبأ لاق لب

 5 .!عمجم نع نوراه نب دیزیو «عيكوو ایز نب دحاولادبع هاورا :عمجم



 نوراه نب ديزي قيرط نم هدنم نبا ىلإ هازع (491 /۲) «ةباغلا دسألا يف ريثألا نبا تدجو مث =

 .ىلوأ ةعامجلا ةياور لئتيحو «ديزي ىلع هيف عقو ًافالخ لعلف هالسرم

 .هيف عمجم ىلع مهولا نم رخآ نول عقوو

 نب عمجم نع ؛شایع نب ليعامسإ قيرط نم (۷۹۷۴ مقر ۲۲۷ /۷) «بعشلا» يف يقهييلا هجرخآ

 .هعفر كلام نب سنأ نع «همع نع «ةيراج

 «دانسإلا اذه يف هل نامهو ناذه ««سنأ نع همع نع) هلعجو ؛(عمجم) مسا يف شايع نبا أطخأف

 .مهريغ نم عمجمو «مهريغ يف فيعض «ماشلا لهآ نع هتياور يف قودص وهو

 .ةيراج نب ديزي وه عمجم مع :يأ ؛«ةيراج نب ديزي همع :ديبع نب دمحأ لاق» :هبقع لاقو

 .يركسعلا ىلإ قيرطلا اذه نم ١7١( ص) «ةنسحلا دصاقملا» يف يراخسلا هازعو

 .رباجو «ليفطلا يبأو «سایع نبا نع اهتدجو دقف «ىرخألا ثيداحألا دهاوش تيقب

 يف 3 ۷ كرد هينا يف ف رازبلا هجرخآ دقف ؛سابع نبأ ثيدح امأ

 سابع نبا نع ةرمج وبآ انثدح :لاق «يونغلا ديزي نب ءاربلا قيرط نم (۳۱۰ مقر) ؟رائيد فلألا ءزج»
 .هعفر

 نابح نبا لاق ءيميدكلا سنوي نب دمحم وه رازبلاو يعيطقلا نم لك خيشف ؛ًادج فيعض هدانسإو
 .(كلام» :هنع ( 79 !ينغملاا يف فنصملا لاقو «تاقثلا ىلع ثیدحلا عضی ناك :هريغو

 تاعبط ضعب يف عقو اذكو ؛«اولص» :ظفلب أطخ هدروأو- (۱۵۲/۸) «عمجملا» يف يمشيهلا لاقو

 .«فيعض وهو ؛يونغلا (!!)ءاربلا نب هللادبع نب ديزي هيف» :-اطخ وهو انباتك

 :ناتظحالم يل :-هبنذ رفغو هللا هقفو- ةديبع وبأ لاق

 .روصق وهو «ىندألاب لالعإ اذه :ىلوألا

 ؟ضييفلا» يف يوانملا هلقن اذكه نكلو ءرشانلا نم هلعلو ءأطخ «هللادبع نب ديزي: :هلوق :ىرخألاو

 «فيعض وهو «راتسألا فشك» ىف -هانتیثآ امك- ةداجلا ىلع عقوو «- -اضیا- يمشيهلا نع (۲۰۷/۳)

 .(۳۸/8) *لامکلا بيذهت» يف امك ؛يئاسنلاو نيعم نباو دمحأ هفعض

 مل وار هيفو «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأف -ةلثاو نب رماع همساو- ليفطلا يبا ثيدح امآو

 يوانملاو (۳۰۱ مقر) ؛دصاقملا» يف يواخسلا هازعو ۱۵۲/۸(۰) «عمجملا» يف يمثيهلا هلاق مسي

 .«مالسلاب مكماحرأ ارلصا :هظفلو ؛لال نبا ىلإ (۲۰۷ /۳) «ریدقلا ضيف» يف

 يف يواخسلا لاق أذج فيعض هادع امو ؛لسرملاو اهنم حیحصلا «ثيدحلا قرط يه هذه

 -«رينملا جارسلا» يف ف هوحنو «ةًاضعب اهضعب يوقيو ؛ةفيعض اهلك هقرط» ۳۰ ۱ مقر) (دصاقملا»



 مي ا

 نوعبرألاو ةعبارلا ةريبكلا

 [کلذ وحنو] ناطيحلاو بايثلا يف ٌروصملا

 سيلو حوا اهيف خفي نأ فلک ةروص وص نما: يبنلا لاق 0
020 
 ا

 لاقي .نورّرَصّملا ةمايقل موي ًاباذع سانلا دشآ» :[ يبنلا] لاقو 5

 (۲۰۷ /۳) «ضيفلا» يف ةبوسنم تعقو ةرابعلا هذه نأ بجعلاو 4۳۵ )١/ «ريسيتلا»و =)۲/ ١46(

 ؛هعم عوبطملا «ريغصلا عماجلا» يف معقوو .ححصتلف «؛يواخسلا» فيرحت وهو !يراخبلا ىلإ

 نم ركذو (۱۷۷۷) «ةحيحصلا» يف ينابلألا انخيش هدروأف ««ورمع نب دیوسو سنأ نع (به))

 ىلع فقأ ملو ؛«بعشلا» يف يقهيبلل يطويسلا امهازعف :لاقو !(دیوسو سنأ) يثيدح هدهاوش

 ىلع نسح هقرط عومجمب ثيدحلا نأ ؛لوقلا ةلمجواا :لاق مث :هامهنلع نب نم ىلع الو ءامهيدانسإ
 !!«تاجردلا لقأ

 ۰4۳0 )١/ «ریسیتلا» يف ةفرحم تعقوو «(رماع نبا) :هباوص ؛فيرحت ورمع نب ديوس :تلق

 نسباو سنأ اشیدحو ء(ةيرصملا .ط - ۱۲۱/۱) «ریغصلا عماجلااو ۱60 /۲) «رینملا جارسلا»و

 ! نسحلا هل ىّنأف ملظم هدانسإ ليفطلا يبأ ثیدحو دج نافيعض سابع

 :لیقو ءاملاب ةرارحلا نيكستل محرلا لصو لعج هنأكف «مكماحرأ اولص :ثيدحلا ىنعمو

 اوأر امل مهنأل ؛ةعيطقلا ىلع سبيلا نوقلطي امك ءةلصلا ىلع ةوادنلا نوقلطي مهو ءاهتلصب اهودن :يأ

 للبلا اوراعتسا ؛سسیلاب قرضتلاو يفاجتلا اهنم لصحيو «ةوادنلاب طلتختو لصتت ءايشألا ضعب

 ١45(. /۲) «رينملا جارسلا»و ۰۲۲۷ /57) «ناميإلا بعش» :رظنا .ةعيطقلل سبيلاو ءلصولل

 ١١( نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )(.

 مقر 417/4) (حور اهيف سيل يتلا ريواصتلا عيب باب) عويبلا باتك يف يراخبلا هجرخآ (؟)

 (خفانب وهو امو حورلا اهيف خفني نآ ةمايقلا موي فلك ةروص روص نم باب) سابللا باتك يفو 9
 مقر 1077/1/7 (ناويحلا ةروص ريوصت ميرحت باب) سابللا باتك يف ملسمو ؛(0477 مقر ۳۹۳ /۱۰)

 .-امهنع هللا يضر- سابع نب هللادبع ثيدح نم ۰

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۳)
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 .هیلع قفتم ۷

 دقو رفس نم لَو هللا لوسر َمِدَق :-اهنع هللا يضر- ةشئاع تلاقو -۷
 دنع ًاباذع سانلا دشأ» :لاقو هجو نّولتو هکتهف ؛ليثامت هيف ماَرقب يل ةوهنس ترس

 .هيلع قفتم "هللا "”قلخ نوهاضُي نيذلا هللا

 .قيقرلا رتسلا :مارقلاو .تيبلا يف ةفصلاو سلجملاک :ةوهّسلا
 ينا :  لوقیف ؛رانلا نم ّقنع جرخی» :دیج دانساب !ننسلا» يفو -۸ 0

 6 2 4 س و a 8 الا

 «نیروصملابو «دينع رابج لكبو ؛رخآ اهلإ هللا عم اعد نم لكب تلكو

 مقر ۳۸۲ /۱۰) (ةمايقلا موي نيروصملا باذع باب) سابللا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 يف ملسمو 6۷۵۵۸ مقر) («نولمعت امو مکقلخ هللاوإل :-یلاعت- هللا لوق باب) ديحوتلا باتكو 0١

 رمع نب هللادبع ثيدح نم (۲۱۰۸ مقر 177/0 /۳) (ناويحلا ةروص ريوصت ميرحت باب) سابللا بانك
 .-امهنع هللا يضر-

 .«قلخب» :(أ) يف (۲)

 مقر ۳۸۲-۳۸۷ /۱۰) (ريواصتلا نم یطو ام باب) سابللا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 .(۲۱۰۷ مقر 1778/5 (ناریحلا ةروص ريوصت ميرحت باب) سابللا باتك يف ملسمو 4

 ةريغصلا ةنازخلا هبش وأ ءيشلا هيف عضوي قاطلا وأ فرلا هبش :ةقصلاو !!«ةرفصلا# :(ب) يف (6)
 .عاتملا اهيف نوكي

 دختیو ًارتس ذختي ناولأ يذ فوص نم ظيلغ بوث وه وأ ءشوقنو مقر هيف نوكي رتس :مارقلا (0)
 ظيلغلا رتسلا ءارو قيقرلا رتسلا :مارقلا :ليقو «جدوهلا يف ًاشارف

 .«لوقبا :(أ) يف ()

 :لاقو- (۲۵۷ مفر) «عماجلا» يف يذمرتلاو (۳۳۱/۲) (دنسملا# يف دمحأ هجرخأ (۷)

 نم (1۳۱۷ مقر/۵) «بعشلا» يفو (214 مقر) «ثعبلا» يف يقهيبلاو تاحیحص بيرغ نسح ثیدحا

 .ةريره يبأ نع ؛حلاص يبأ نع «شمعألا نع «ملسم نب زیزعلادبع نع قرط

 .نيخيشلا لاجر هلاجر ع هدانسإو

 اذهب ظوفحمب سيل هنإ :ليق دقو# :(۸۱۷ مقر رثإ) ؟رانلا نم فيوختلا» يف بجر نبا لاقو

 =يبآ نع ةيطع نع دحاو ريغو شمعألا ىور دقف ديعس يبأ نع «ةيطع نع شمعألا هيوري امنإو دانسالا



 .اهوحنب هعفرو «دیعس>

 (يقيقحتب - ۲۸۰ مقر) ؛صیخلتلا يلانا يف بیطخلا هجرخأ ءديعس يبأ ثيدح :ةديبع وبأ لاق

 يف دمحأو «ىيحي نب سارفو شمعألا نع (؟هدئاوزا - ۳۵۰۰ مقر) «هدنسم» يف رازبلاو «شمعألا نع
 هراوس نب ثعشأو فرطم نع ((هلئاوزا - ۳۵۰۱ مقر) رازبلاو «یبحی نب سارف نع ( ٠ /۳) «دنسملا»

 مقر) ؛هقيدح نم ءزج» يف خيشلا وبأو ءةداحج نب دمحم نع (۱۱۳۸ مقر /۲) هدنسملا» يف ىلعي ربآو
 .هب «ةيطع نع مهتتس ؛يميتلا ناميلس نع (107) «ثعبلا» يف يقهيبلاو :(هیودرم نبا باختنا - ۳

 عم لسج نمو ؛دينع رابج لكب : :ةثالثب مويلا تلكو :لوقي ملكتي رانلا نم قنع جرخیا : :هظفلو

 .دمحأ ظفل ؛منهج تارمغ يف مهفذقتف «مهيلع يوطنتف ؛سفن ريغب ًاسفن لتق نمو ءرخآ اهلإ هللا

 ناسل اهلو ءامهب رصبت نانيع اهل «قلذ قلط ناسلب ملكتف ءرانلا نم قنع جرخیا :رازبلا ظفلو

 سفن ريب ًاسفن لتق نسبو هدینعرابج لكيو هرخآ ال هللا عم لعج نمی ترمأ ينإ :لوقتف هب ملكت
 .«ماع ةئم سمخب ساتلا رئاس لبق مهب قلطنيف

 .ًاسلدم ًايعيش ناكو ءأريثك یطخی قودص ؛يفرعلا ةيطع لجأ نم فيعض هدانسإو

 ۱۱6۲ مقر /؟) ادنسملا# يف ىلعي وسباو ۱۸۰ /۱۳) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخاو

 نود .هب ؛ةيطع نع ؛ىليل يبأ نب نمحرلادبع نب دمحم نع قرط نم (۵۲۵ مقر) «ثعبلا» يف يقهيبلاو
 .ًاوسأ لب !هقباسك هدانسإو «سفنلا لتق) ركذ

 نب ديعس نع «شمعألا نع «نيعأ نب یسوم نع (۳۲۰ مقر) 'طسوألا» يف يناربطلا هجرخأو
 .حيحص هدانساو ؛هعفر ديعس يبأ نع «ةديبع

 ىلعي وبأو ءراصتخاب دمحأو -هل ظفللاو- رازبلا هاور» :(۳۹۲ /۱۰) «عمجملا» يف يمشيهلا لاق

 .«حیحصلا لاجر هلاجر يناربطلا يدانسإ دحأو ؛«طسوألا» يف يناربطلاو ؛هوحنب

 ۱2 مقر) «ةحيحصلا ةلسلسلا» :رظناو

 نع «بيقيعم نب ةريغملا نب هللاديبع نع «قاحسإ نبا نع (۱۱8۵ مقر /1) یلعی وبآ هجرخآو

 .هوحن هيفو «هعفر ديعس يبأ نع تدیعس يبأل ًاميتي ناكو- يراوتعلا ورمع نب ناميلس

 .«سلدم قاحسإ نبا نأ الإ ءاوقثو هلاجر» :(۳۹۲ /۱۰) يمشيهلا لاق

 .ًاضيأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع بابلا يفو

 -۷۹ ص) «ةمالسلا جاهنم» يف نيدلا رصان نبا هنعو- 1١١( /5) «دنسمل» يف دمحأ هجرخآ

 .اهنع مساقلا نع «نارمع يبأ نب دلاخ نع «ةعيهل نبا نع «قاحسإ نب ىبحي نع -۰

 هبو ؛؛هللادبع ةعيهل نبا ىوس «تاقث هدانسإ» :نيدلا رصان نبا لاق ءةعيهل نبا هيف ؛فيعض هدنسو

 = .(۳۹۰/۱۰) «عمجملا» يف يمشيپلا هلعأ



oYس الا  

 .يذمرتلا هححص

 لاقي «ةمايقلا موی نوبَدعُي روصلا هذه َنوعنْصَي نيذلا» :" ال4 لاقو] -۹

 .هيلع قفتم "''(متقَلح ام اویحآ :مهل

 لَ هللا لوسر تعمس :-هنع هللا يضر- سابع نبا لاقو -۰
 58 و ع 5 5 34 و وه 5 5
 يف هبذعیف «سفن اهّرَّوص ٍةروص لب هل ُلعْجُي رانلا يف روصم ّلك» :لوقي
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 .هيلع قفتم "منهج

 ( ٤ /1) «نيلفاغلا هيبنت» يف يدنقرمسلا ثيللا وبأو ۳۸6 ص) «ةعيرشلا» يف يرجآلا هجرخأو =

 .هب «قاحسإ نب یحی قيرط نم

 4۸۰5 مقر) «دنسملا# يف هيوهار نب قاحسإو «(51/00 مقر) «ننسلا» يف دواد وبأ هجرخأو

 «(51/8/1) «كردتسملا» يف مكاحلاو .(85) «ةعيرشلا» يف يرجآلاو 20١ 1/5) «دنسملا» يف دمحأو

 نسحلا نع ۱-61۲ /19 ؛ةياهنلا» يف امك- ؟ثعبلا» يف يقهييلاو (811/۱) «ةجحلا» يف ةنسلا ماوقو

 .هوحن اهنع يرصبلا

 .فيعض هدانسإف عامسلاب حرصي ملو ءسلدم نسحلاو

 نسحلا نيب هيف لاسرإ الول ,نیخیشلا طرش ىلع هدانسإ ؛حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاق

 هللا يضر- ةشئاع لزنم يبص وهو لخدي ناك نسحلا نأ تاياورلا تحص دق هنأ ىلع «ةشئاعو

 .«ةملس مأو -اهنع

 تجرخ ءامهلوق بعكو تماصلا نب ةدابعو لوق سابع نباو ديزي تنب ءامسأ نع بابلا يفو

 هرشنو همامتإ هللا رسي (۸۲۳ ۰۸۲۰۰۸۱۹ مقر) بجر نبال (رانلا نم فيوختلا»ل يقيقحت يف كلذ عيمج

 .ةيفاعو ةحصو ريخب

 مقر ۳۸۲/۱۰) (ةمايقلا موي نيروصملا باذع باب) سابللا باتک يف يراخبلا هجرخآ (۲)

 ثیدح نم (۲۰۱۸ مقر 1579/57 (ناويحلا ةروص ميرحت باب) سابللا باتك يف ملسمو ۱

 .-امهنع هللا يضر- رمع نب هللادبع

 -,۲۲۲۵(6 مقر ٤۱1/60 (...ريواصتلا عيب باسب) عويبلا باتك يف يراخبلا هجرخآ (۳)



 بهذ نمم ملظآ نمو :[-لجو ٌرع-] هللا لوقي» :ِي لاقو -۱

 "رف "'اوقلخُيل وأ تریعش اوقلخل وآ تب اوقلخیلف «يقلخك الخ ٌقلخي

 .“نيروصملا نعل ةا هنأ حصو

 (۲۱۱۰ مقر ۱۹۷۰-۱۱۷۱ /۳) (ناويحلا ةروص ريوصت ميرحت باب) سابللا باتك يف ملسمو-

 :ثيدحلا اذه دعب (ب) ىف ءاجو تامهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح نم -هظفل روكذملاو-

 .«نیدلا يبحم خيشلا هلاق»

 .«یلاعت» :(أ) يف (۱)

 .«اوقلخیلف» :(ب) يف (۲)

 يف ملسمو ۵۹6۳ مقر ۳۸۵ /۱۰) (روصلا ضقن باب) سابللا باتک يف يراخبلا هجرخآ (۳)

 ةريره يبآ ثيدح نم -هل ظفللاو- (۲۱۱۱ مقر ۱۱۷۱ /۳) (ناویحلا ةروص ميرحت باب) سابللا باتک

 .-هنع هللا يضرس

 .كانه هجيرختو ۳۷۹) مقرب كلذ يف دراولا ثيدحلا يتأيس (4)

 يف اهرظنا ؛(ريوصتلا) ةمرح يف ةديدع ىواتف ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ءاملعلا رابك ةئيهلو

 :يلي ام اهنم كل ترتخاو :(4 1404-44 /۱) «یواتفلا»

 ال :دعبو ...هيحصو هلآو هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا» :(۱۹۵۳ مقر) ىوتف

 يف ديدشلا ديعولا نم كلذ يف درو امل ؛رئابكلا نم لب ؛مارح حور هيف ام لك ريوصت نأ كش

 ىلإ ةعيرذو ءةنتفلا ىلإ ةليسو هنألو «ءايحألا هقلخ يف هللاب هبشتلا نم هيف املو «ةنسلا صوصن

 وأ هیلع هناعا نم لكو هب هفلك نمو ريوصتلا رشاب نم معي مثإلاو «لاوحألا نم ريثك يف كرشلا

 مثإلا ىلع اوُنَواَعن الو :هلوقب كلذ نع هللا ىهن دقو «مثالا ىلع نونواعتم مهنأل ؛هيف ببست

 .7[4 :ةدئاملا] *ناوْدُعلاَو

 :دعبو ...هبحصو هلآو هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو «هلل دمحلا» :(۱۹۷۸ مقر) ىرتف

 ؛رئابكلا نم وه لب «مارح روصلا هذهب ظافتحالاو ؛ناويح وأ ناسنإ نم ءايحألل يسمشلا ريوصتلا

 مسلألا باذعلاب ةرذنملاو ؛ديدشلا ديعولل ةنمضتملا ةحيحصلا ثيداحألا نم كلذ يف درو امل

 نوكي دق هنألو «ءايحألل هقلخ يف هللاب هبشتلا نم كلذ يف املو روصلا هذه ىنتقا نمو نيروصملل

 -تاليمجلا روصك ؛ةنتفلا باوبأ نم ًاباب وأ ؛نيحلاصلاو ءامظعلا روصك ؛كرشلا ىلإ ةعيرذ



 .«تايراعلا تايساكلاو تالثمملاو نيلثمملاو-

 دعبو ...هبحصو هلآو هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا» :(۲۰۳۲ مقر) ىوتف
 وصلا تناك ءاوس ارح هنأ تاناويحلا رئاسو ناسنإلا نم حور هيف ام لك ريوصت يف لصألا

 يف تسب امل ؛ةيسمش ًاروص تناك مآ ءاهوحنو ناردج وأ شامق وأ ةقرو ىلع ًاموسر مآ ءةمسجم

 هنأ اهسنج دهع اهنألو ميلألا باذعلاب هلعاف دعوتو كلذ نع يهنلا نم ةحيحصلا ثيداحألا

 الإ يلي ال اماظعإ اهماظعإو ءاهيلإ برقتلاو ءاهل عوضخلاو ءاهمامأ لوتملاب هللاب كرشلا ىلإ ةعيرذ
 تالشمملا روصك ؛نتفلا نم اهضعب يف املو «هللا قلخ ةاهاضم نم اهيف املو «-ىلاعت- هللاب

 يف تدرو يتلا ثيداحألا- -نمو «كلذ هابشأو «لامجلا تاكلم نيمسي نمو «تايراعلا ءاسنلاو

 .«(رئابكلا) نم اهنآ ىلع كلذو اهميرحت

 ىلع ثيداحألا هذه مومع لدفا :اولاقو .فنصملا اهدروأ يتلا ثيداحألا لج اوركذو

 ؛اهوحنو لابجلاو راحبلاو رجشلا نم هيف حور ال ام امأ «اقلطم حور هيف ام لك ريوصت ميرحت

 هرکنآ نم ةباحصلا نع فرعی ملو تامهنع هللا يضر- سابع نبا هركذ امك ؛اهريوصت زوجيف

 اهيف خفنی نأ فلك» :اهيف هلوقو «؟متقلخ ام اويحأ» :ديعولا ثيداحأ يف هلوق نم مهف املو «هيلع

 ۱ .««خفانب سیلو حورلا

 نم تناك ءاوس ءاتقاو اضرعو عینو لعتص (ليثامتلا)و (ًريواصتلا) لمشت ةمرحلاف ...ًاريخأو

 ةيراجتلا تاهجاولا يف عضوي ام اذكو «تارايسلا وأ «تاشورفملا وأ «تويبلا نييزتل رجحلا وأ .بشخلا
 ةللاو عورشم ربغ وهو هللا قلخل ةاهاضُم هلك اذهف «سبالملا اهيلع قّلعَت يتلا (مانصألا) ةسبلألا عيبل
 .قفوملا

 خيشللو ؛«ريوصتلا ماکحا يف ديفملا باوجلا» -هللا همحر- زاب نب زيزعلادبع ةمالعلا خيشللو

 ۱٩۲- ص) «فافزلا بادآ» يفو «ريوصتلاب نينوتفملا ىلع ريكتلا نالعإ» -هللا همحر- يرجيوتلا دومح
 (ريوصتلا) زوج نسم ىلع در :-ىلاعت هللا همحر- ينالألا ةمالعلا ثدحملا انخيشل (ت 4

 .مويلا ىولبلا هب تمع يذلا «(يفارغوتوفلا)

 رسيوصتلا ماكحأ»و «شبحلا دمحمل «يمالسإلا هقفلا يف ريوصتلا ماكحأ» :-ًاضيأ- كلذ يف رظنيو

 هدمحأ دمحم جاحلا نيمألل ؟مالسالا يف ريوصتلا مكحاو «قلاخلادبع نمحرلادبعل «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف

 .لصاو دمحأ نب دمحمل «يمالسإلا هقفلا يف ريوصتلا ماکحأدو

 يف روص اهيف سبالمب وأ روص هيف طاسب ىلع وأ ءروص هيف ناكم يف ةالصلا ةيهارك يف رظناو
 .قفوملا هللاو ۸-۷۲ 4۹-۰۵۳ ص) «نيلصملا ءاطخأ يف نيبملا لوقلا» يباتك



 1 زوال --

 نوعبرألاو ةسماخلا ةريبكلا

 "ماَمّثلا

 Am ام زمه . نیهم فالح لک عطت الوإ# :-ىلاعت- هللا لاق

 - 497 /۱۰) (رئابكلا نم ةميمنلا) ناونعب ًاباب بدألا باتک يف «هحیحص» يف يراخبلا بوب (۱)

 .«حتفلا» عم

 ىلع ثيدحلا عفرو یارغالاو شيروتلا يه :ةميمنلا) 4 /۳) «صصخملا» يف ف هديس نبا لاقو

  .اداسفإلاو ةعاشإلا هجو

 مهضعب ساسنلا مالك لقن اهتقيقح» :(۲۰۱/۳و ۱۱۲ /۲) ؛ملسم حيحص حرشلا يف يوونلا لاقو

 ٍةَرَمُه لكل ليو :-ىلاعت- هللا لاق «عامجإلاو صوصنلاب ةمرحم يهو داسفإلا ةهج ىلع ضعب ىلإ

 .1[4 :ةزمهلا] رمل

 ءاذك كيف لوقي نالف :هلوقك ؛هنع لوقملا ىلإ ريغلا لوق مني ْنَم ىلع بلاغلا يف قلطت ةميمنلاو
 هيلإ لوقنملا وأ هنع لوقتملا ههرك ءاوس هفشک هرکی ام فشك :اهدح لب «كلذب ةصوصخم ةميمنلا تسيلو

 نم لوقنملا ناك ءاوسو ءاهوحنو ءاميإلاب وأ «زمرلاب وأ قباتکلاب وأ «لوقلاب فشكلا ناك ءاوسو «ثلاث وأ

 هفشك هرکی امع رتسلا كتمو رسلا ءاشفإ :ةميمنلا ةقيقحف هریغ وأ ًاببع ناك ءاوسو «لاوقألا وأ لامعألا

 عفد وأ ملسمل ةدئاف هتياكح يف ناك ام الإ «سانلا لاوحأ نم هاري ام لك نع تكسي نأ ناسنإلل يغبنيو

 .ةميمن وهف ؛هركذف هسفن لام يفخي هآر اذإو «ةبيصم

 :رومأ ةتس همزل ءاذك نالف كيف لاق :هل ليقو «ةميمنلا هيلإ تلمُح نم لكف

 .ربخلا دودرم قساف مامنلا نأل ؛هقدصی ال نآ :اهلوأ

 .هلعف حبقتو هحصنتو كلذ نع هاهنت نأ :اهيناث

 .بجاو هللا يف ضخبلاو «هللا دنع ضيغب هنإف -ىلاعت- هللا يف هضغبت نأ :اهثلاث

 .[۱۲ :تارجحلا] لا نم ًاريثك اونجا :-ىلاعت- هلوقل ؛ءوسلا هنع لوفتملاب نظي ال نأ :اهعبار

 :-ىلاعت- لاق «كلذ قيقحت نع ثحبلاو سسجتلا ىلع كل يكح ام كلمحي ال نأ :اهسماخ

 .[۱۲ :تارجحلا] «اوسْمسَّجَت الو

 .هتمیمن يكحت الف ءهنع مامنلا یهن ام هسفلل ىضري ال نأ :اهسداس

 ۰4۳6۷ )٩/ «نيقتملا ةداسلا فاحتإل (۱۱۲ /۲) ؛ملسم حیحص ىلع يوونلا حرش» :رظنا

 .نّقلملا نبال (۵۳۷۲/۱-۵۳۳) «ماكحألا ةدمع دئاوفب مالعالا»



 اعلا ۳۹۵۹

M4 > 
 ينب

 نكاد هيأ محل لا نأ مکدخآ بیپ :-یلاعت- لاقو]

 .هیلع قفتم مامن ةنجلا لخدی ال» هيي يبلا لاقو -۳

 اّمأ ؛ريبك ىف نبی امو هنابَلَعُيل امهن» :لاقف «نيربقب كي يبلا رمو -۵6
 .هيلع قفتم '””«هلوب نم رتتسپ ال ناكف :ٌرخآلا اّمأو هةمیمنلاب يشمي ناكف :امهدحأ

 يتأي يذلا :وه ؛نيهجولا اذ سانلا رارش نم جت لكي يبنلا لاقو -۵

 .؟اهجوب ءالؤهو هجوب ءالؤه

 ۱۰-۰۱۱ :ملقلا ()

 .۱۲ :تارجحلا (۲)

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۳)

 (۱۰91 مقر 1۷۲ /۱۰) (ةميمنلا نم هرکی ام باب) بد الا بانک يف يراخبلا هجرخأ (4)
 مقر ۱۰۱/۱) (ةميمنلا میرحت ظلغ نایب باب) ناميإلا باتک يف ملسمو -«مامن» :لدب .«تاتق» :هدنعو-

 .-هنع هللا یضرس ةفيذح ثيدح نم -هل ظفللاو- 0

 .(«ةبثيدح ءازجأ ةعومجم» نمض - ٤ مقر) «ينانشألا ءزجاال يقيقحت يف ًالصفم هتجرخ دقو

 مقر ۲۱۷ /۱) (هلوب نم رتتسي ال نآ رثابکلا نم باب) ءوضولا باتك يف يراخبلا هجرخأ ()

 ۲٤١-۲٤۱ /1) (هنم ءاربتسالا بوجوو لوبلا ةساجن ىلع ليلدلا باب) ةراهطلا باتك يف ملسمو ( ۲

 .(۲۱۲) مقرب مدقتو تامهلع هللا يضر- سابع نبا ثيدح نم (۲۹۲ مقر

 (*...مكانقلخ انإ سانلا اهبأ ای :-یلاعن- هللا لوق باب) بقانملا باتك يف يراخبلا هجرخأ ()
 باب) ماكحألا باتکو (1۰۵۸ مقر 4۷1 /۱۰) (نیهجولا يذ يف لبق ام باب) بدألا باتکو (۳4۹ مقر)
 باسب) ةباحصلا لئاضف باتک يف ملسمو «(۷۱۷۹ مقر) (كلذ ريغ لاق جرخ اذإو «ناطلسلا ءا نم هركي ام
 دمعي ۱۹0۸ /6) (هلعف میرحتو نیهجولا يذ مذ باب) ةلصلاو ربلا باتک يفو (۲۵۲۲ مقر) (سانلا رایخ
 يذلا ؛نیهجولا اذ سانلا رش نم نودجت» :هظفلو «-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثیدح نم (۲۱۰۶ مقر
 يف ملسم ظافلأ هذه...نيهجولا اذ سانلا رش نم نت ««...يذلا ؛نیهجولا وذ سانلا رش نإ » (4...يتأي

 نم نودجتو ...ةیلهاجلا يف مهرايخف «نداعم سانلا نودجت» :لوألا نطوملا يف هظافلأو «يناثلا نطوملا

 = .٠...يذلا ؛نیهجولا اذ سانلا رارش
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 .هيلع قفتم وهو '””(نْيَهْجَولا اذ سانلا ارث دجت» :ظفل يفو

 نا بأ ينإف ؛اتیش يباحصا نع دحأ يتغلب ال» :لاق اب يبنلا نعو -۲
 00000 .۳مریغو] دراد وب هاور "رذصلا یلس اناو مهيلإ جرخا

 باذع نم حيرتسي ال اهّبحاص ناف ؛ةمیمللا اوقتا» :لاق هبعك نعو -۷
 .٩ربقلا

 موی سانلا رش نم دجت» «...نیهجرلا اذ سانلا رش نودجتو» :-بيترتلا یلع- يراخبلا ظافلأو =
 .«...يتأي يذلا ؛نیهجولا وذ سانلا رش نإ» «...يذلا ؛نيهجولا اذ هللا دنع ةمايقلا

 ءالؤه ينأي يذلا :شمعألا لاق» :ظفللا رثإ هيفو «(04/0) «ةيلحلا» يف ميعن يبأ ظفل اذه (۱)

 .قباسلا شماهلا رظناو .«هجوب ءالؤهو هجوب

 485١(: مقر 779 /4) (سلجملا نم ثيدحلا عفر باب) بد الا باتك يف دواد وبأ هجرخأ (۲)

 :لاقو- (۳۸۹۷و ۳۸۹۲ مقر ۷۱۰ /0) (2 يبللا جاوزأ لضف باب) بقانملا باوبأ يف يذمرتلاو

 وبأو «ادن ملا» يف امهالک (۵۳۸۸ مقر ۲۱ /۹) ىلعي وبأو (۳۹۲/۱) دمحأو -«هجولا اذه نم بیرغ»

 يف يقهيلاو ۳6۷۱ مقر ۱8۸/۱۳) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو 4 مفر) الو ينلا قالخأ» يف خيشلا

 :(0151/-8//1757) «یربکلا ننسلاهو (۱۱۱۱۰ ۰۱۱۱۰۹ مقر 4٩0 /۷) «بعشلا»و ١47( مقر) «بادآلا»

 يف فرحتو- ةدئاز نب ديزي نع ؛ماشه يبأ نب دیلولا قيرط نم (۲۰ /۱۱) «دادفب خيرات» يف بیطخلاو

 .دوعسم نبا نع حیف وهو !!«تباث نب دیزف ىلإ هو يبنلا قالخأ» تاعبط ضعب

 نابح نبا هرکذ «ةدئاز يبأ نبا :لاقیو «ةدئاز نب دیزو ءروتسم ماشه يبآ نب ديلولا فیعض هداتساو

 نسباو :(۳۹6 /۳) «ریبکلا خيراتلا» يف يراخبلا همجرتو ءديلولا هنع ةياورلاب درفتو «(۲6۸/6) "تاقللا» يف

 «نازيملا» يف يبهنلا لاقو ءاليدعت الو احرج هيف ارکذی ملو (۵18 /۳) «لیدعتلاو حرجلا# يف متاح يبأ

 مقر ۲۰۱/۱۰) «ةرهملا فاحتإلا :رظناو .«لوبقما :«بیرقتلا» يف رجح نبا لاقو .«فرعی الا :(۱۰۳/۲)

19۹7{ 

 .«لوهجم هدانسإ يف» :(۱۵1۷) «نيحلاصلا ضاير» ىلع هقيلعت يف ينابلألا انخيش لاق

 ريمألا ّنِإ) :هعقر ةمامأ يبأ نع امهريغو 4 /1) دمحأو (4۸۸۹) دواد وبأ هجرخأ ام هنع ينغيو

 .«مهلسفأ سانلا يف ةبيرلا ىختبا اذإ

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 -ماوق هنعو- (۲۷۳ مقر) «تمصلا#و (۱۳۵ مقر) «ةميمنلاو ةبيغلا» يف ايندلا يبأ نبا هجرخخأ (؟)
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 یشمت تناك :لاف «6بّطتلا ةَلاَّمَح# :دهاجم نع روصنم یورو -۸

 0 1 لاب

 نوعبرألاو ةسداسلا ةريبكلا

 "[مطللاو] ةحايتلا

 ةحايألاو بسلا يف ُنعّطلا :رفك سانلاب امه ناتو يبنلا لاق -4

 .ملسم هاور ۳)«تیلا یلع

 نم ًاعرد تسبلأ ؛بت مل اذإ ةحئانلا» :ملسمل حیحصلا ثیدحلا يفو -۰

 .*هقمایقلا موي نأ ارِطق نم الابریسو برج

 «رذوق نب ديزي هيف هفیعض هدانساو 6۲6۲۱ مقر ۹۸۸-۹۸۹ /۲) «بیغرتلا» يف يناهبصألا ةنسلا-

 .(۵ ۳ /۷) (نیفتملا ةداسلا فاحتإ» يف يديبزلا هدروأو لاحلا لوهجم

 ةنسلا ماوف هنعو- (۲۷) ؛ةميمنلاو ةبيغلا#و (777* مقر) «تمصلا» يف ايندلا يبأ نبا هجرخآ (۱)

 ناو 0۳۳۹ /۳۰) «ريسفتلا» يف ريرج نباو 6۲4۱۸ مقر ۹۸۸/۲) «بیهرتلاو بيغرتلا» يف يناهبصألا

 هدانسإو :(077 /۷) «نیفتملا ةداسلا فاحتإ»او (04/5) ةروثتملا ردلا» يف امك ؛مناح يبأ نباو رذنملا

 باب) ريسفتلا باتك يف «هحيحصا يف يراخبلا هقلعو ۷۹۳ /۲) ؛دهاجم ريسفت» يف وهو حیحص
 قيلغت» يف رجح نبا هازعو ««ةميمنلاب يشمت» :ةيالا ريسفت يف هلوق دهاجم نع (4بطحلا ةلامح هتأرماو#

 .(۷۳۸ /۸) «يرابلا حتف» يف اذكو همدانسإ دروأو «يبايرفلا ىلإ 278٠١ /5) «قيلعتلا

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 (ةحاينلاو بسنلا يف نعطلا ىلع رفكلا مسا قالطإ باب) ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ (۳)
 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم (517 مقر ۸۲ /۱)

 ثيدح نم (۹۳ 4 مقر 148 /۲) «ةحاینلا يف ديدشتلا باب) زئانجلا باتك يف ملسم هجرخأ (4)

 .-هنع هللا يضر- يرعشألا كلام يبأ

 هب (یلطت) اه مث هنم بلحت طی ءامهوحنو زالو لیلا ةراصُع :(نارطقلا)و (نارطقلا)و
 «برعلا ناسلا يف اذك .دولجلا يف رانلا لاعتشا يف غلاي هنأل ؛نارطق نم مهليبارس تلججو «لبإلا

 2 .(رطق) ةدام (۱۰۵ /6)



 ۳۵۹ ببال بس

 یوعدب اعدو «بويجلا ّقشو تودخلا برّض نم انِم سيلا لو لاقو -۱
 .)ةیلهاجلا

 ."”هديلع حين امب هربق يف ذی تيملا دا ل لاقو -۲
 ىلع اقفتا .ةقاشلاو ةقلاحلاو ةقلاّصلا نم ل یبنلا یربو -۳

 .ةثالثلا ؟*"ثیداح الا

 داع دع د

 .(لبرس) ةدام (۳۳۵/۱۱) -ضيأ- «ناسللا» نم .سبل ام لك :ليقو «صيمقلا :(لابرسلا)و =

 «نيدي هل لعجتو مسو ةأرملا بوجت بوث وأ ءاهصيمق :ةأرملا عزو .ديدحلا سوب :(عردلا)و
 .(عرد) ةدام (87 ۰۸۱ /۸) -اضيأ- «ناسللا» نم .هیجرف طيختو

 «(۱۲۹۷ مقر 155/) (دودخلا برض نم انم سيل باب) زئانجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 ثيدح نم 1١7( مقر )۹٩/۱ (...بويجلا قشو دودخلا برض ميرحت باب) ناميإلا باتك يف ملسمو
 .-هنع هللا يضر- دوعسم نب هللادبع

 .ليولاب ءاعدلاو «تيملا ةبدن يه :(ةيلهاجلا ىوعد)ب دارملاو

 .مالسالا لبق ام :(ةيلهاجلا)ب دارملاو

 مقر ۱۱۱ /۳) (تيملا ىلع ةحاينلا نم هرکی ام باب) زئانجلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 (8517 مقر ۱۳۸/۲) (ميلع هلهأ ءاكبب بدعی تيملا باب) رتانجلا باتك يف ملسمو ل ظفللار- ۲

 .-هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع ثيدح نم

 مقر 174 /۳) (ةبيصملا دنع قلحلا نع ىهني ام باب) زنا نجلا باتك يف يراخبلا هقلع (۳)

 ءاعدلاو بويجلا قشو دودخلا برض ميرحت باب) ناميإلا باتك يف ًالوصوم ملسم هاورو «,5
 .-هنع هللا يضر- يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم (۱۰ ٤ مقر ٠٠١ /۱) (ةيلهاجلا یوعدب

 .«قّرتخو سو َقَلَح نمم ءيرب ان :ملسم ظفلو

 دنع اهرعش قلحت يتلا يه :(ةقلاحلا)و .جضتو ةبيصملا دنع خرصت يتلا يه :(ةقلاصلا)و

 .اهبايث قشت يتلا يه :(ةقاشلا)و .ةبيصملا

 !!«ثيدحلا اذه ىلع اقفنا» :() يفو ؛(ب) يف اذك (:)



 زا هلی ۳۹۰

 نوعبرألاو ةعباسلا “[ةريبكلا]

 “باستألا يف نعطلا

 .رفک كلذ نأ حص دق]

 ةحابتلاو بسلا ىف علا :رفک سانلاب امه ناتنثا» ةا بلا لاق -۶
 0 ۳( ىلع

E dFال  

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام ()

 .(ةحاينلاو باسنألا يف نعطلا» :(ب) يف (۲)

 .(۲۹۹) مقرب برق هجیرخت ىضم (۳)
 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (4)

 :لاوقآ هيف «رفک مهب امه لك هلوق ینعمو

 .رشکلا ىلإ يدؤي هنأ :يناقلاو .ةيلهاجلا قالخأو رانکلا لامعأ نم امه :هانعم نأ اهحصا

 .لحتسملا يف كلذ نأ :عبارلاو .ناسحالاو ةمعتلا رفک هنأ :ثلاثلاو

 صوصن امهنم دحاو لک يف ءاج دقو هتحاینلاو بسنلا يف نعطلا میرحت ظیلغت ثیدحلا اذه يفو
 .(ةبطرق .ط - ۷۱/۱) «ملسم حيحص حرش» يف يوونلا هلاق .ملعأ هللاو قفورعم

 «ةحاصفلا رس» يف يجافخلا لاق برعلا اهتفرعمب تدرفنا يتلا مولعلا نم باسن الا ملع :(ةدئاف)

 ملف «برعلا هب تدرفت بابف ؛اهنع ثحبلاو لوصألا رکذو ءاهظفحو باسنألا ةاعارم امآوه :(۵۵ ص)
 .«لثامم هيف اهلئام الو كراشم هيف اهكراشي

 «بارعالا :يهو- برعلا اهب تصتخا يتلا مولعلا (۷۷ ص) «يبحاصلا» يف سراف نبا ركذو

 بسلا ظفحب ينُع ممألا نم دحا ملعی امو باسن الا ظفح :برعللوا :لاقو -ضورعلاو «قئافلا رعشلاو

 لیابتر ًابوعش مکانلعجو یشأو رکذ نی مکان انإ سانلا اهيأ ابل :-هؤانث لج- هللا لاق «برعلا ةيانع

 .مهريغ اهنومضمب لمع ام ةيآ يهف (©اوفراعتل

 نم مهريغ اهحابتسا يتلا ساندألا نع مهتهازنو مهتراهط :برعلا هب -هؤانث لج- هللا صح اممو
 .«هلل دمحلاو ؛ةرثأم لك اهلامجب ولعت ةبقنم يهو «مراحملا تاوذ ةطلاخم



 ۳ زايا
 نوعبرألاو ةنماثلا "'”[ةريبكلا]

 يِ نوش سانلا نویی ىَلَع ليسا ام :-یلاعت- هللا لاق
 .۳ میل باذع ْمُهَل كيلوا قَحْلا رب ضرآلا

 غبي ال یتح ؛اوشضاوت نأ يلا یحوآ " [هللا ّنإ]» ةي يبنلا لاقو -۵

 ."”هلسم هاور «*[ولحآ ىلع دحا ٌرخفي الو] .لحأ ىلع ڈحأ

 ا

 ۳ امهنم يغابلا هللا لعجل لبج ىلع لج ىغب ولا :راثآلا ضعب يفو ٩
 اکو

 )١( نم طقس نیفوقعملا نيب ام )(.

 .«يغبلا يه» :(ب) يف (؟)

 .47 :ىروشلا (۳)

 .(ب) نم طقس نيتفرقعملا نيب ام (4)

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (0)

 ةنجلا لهأ ايندلا يف اهب فرعی يتلا تافصلا باب) ةنجلا ةفص باتك يف ملسم هجرخآ (5)

 هللا يضر- رامح نب ضايع ثيدح نم (14 ) دعب 6 مقر ۲۱۹۸-۲۱۹۹ /5) (رانلا لهأو

 .ليوط ثيدح نم ءزج وهو «-هنع

 يف امهالك (1740 مقر 847 /۲) دانه هنعو (4۲۷ مقر ۷۶۳ /۳) عيكو هجرخآ (۷)

 نباو «(۷ مقر) «يفبلا مذ» يف ایندلا يبأ نباو ۲۰۲ مقر) «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ؛ةدهزلا»

 .هلوق سابع نبا نع (۳۲۲/۱) «ةیلحلا» يف ميعن رباو ء(1۳) «ءالقعلا ةضور» يف نابح

 .حیحص هدانساو

 نع (۲۵6۸ مقر ۲۳۹/۲) «للعلا» يف متاح يبأ نبا لاق اعرفرم سابع نبا نع يورو
 .(حصأ اذه :لوقي يبأ تعمس» :فوقوملا

 = .(۱۹4۸ مقر) «ةفیعضلا ةلسلسلا» :يف هرظنا .فيعض عوفرملاو



 اجلا ضن

 ايندلا يف ةبوقعلا هبحاصل هللا جی نأ ٌردجأ بنذ نم ام» :ِيكَي لاقو -۷

 . يلا ةعيطقو يخبلا نم ةرخآلا يف هل هللا رد ام عم

 «نمحرلادبع نب دیمخ نع هديعس نب "" ورمع نع «نوع نبا لاقو -۸
 ام لامجلا نم تيطعأ دق !هللا لوسر اي :يواّهّرلا كلام لاق :دوعسم نبا لاق :لاق

 نم كلذ سيل :لاق ؟يغبلا نم كاذفأ ””يكارشب ينقوفي ًادحأ نأ ُبحأ امو «ىرت
 .يوق هدانسإ “ساتل طمغو ّقحلا فس -لاق وأ- ّقحلا ُرطب :يغبلا ٌنكلو «يغبلا

 .ضرألاب هاوس ىتح همده :(ءانبلا 95) :لاقي ء(اکد) :ىنعمو =

 .(يقيقحتب - 771/7 ۰۲۰۵۲ مقر) (ةسلاجملا» يف يرونيدلا دنع هانعم يف ًاراثآ رظناو

 .حيحص وهو «كانه هجيرختو ((071) مقرب ىضم )١(

 .6۳۵ /۸) «بيذهتلا بيذهت» نم بيوصتلاو ءأطخ وهو ء(ديعس نب رمعا :(ب) يف (۲)

 .«علارشبلا :() يف (۳)

 يشاشلا مشيهلاو (0141 مقر 1944-140 /4) ىلعي وبأو (۶۲۷ 7805 /۱) دمحأ هجرخأ (4)

 يف يوغبلا مساقلا وبأو AY)» /4) «كردتسملا» يف مكاحلاو «امهديئاسم) يف (۸4۹ مقر ۷

 .هب نوع نبا قيرط نم (۲۳۱-۲۳۲ /0) ؛ةباسصلا مجعم»

 نب كلام هدنعو ب هشیاف ... .ىوجُنلا نع ُبَجْحُأ ال تنك :لاق (دوعسم نبا دنسم) نم وهو
 .هب ...لامّجسلا نم يل میمق دق !هللا لوسر اي :لوقي وهو هثيدح رخآ نم تکردآف :يواهُرلا ةرارُم

 راغص نع هتياورف ؛دوعسم نبا نم يريمحلا نمحرلادبع نب ديمح عامس تبث ْنِإ حيحص هدانسإو
 يف دوعسم نبا نع هل سيلو «هنم هعامسب عئىبني ال انه هلّمحت ظفلو مع نباو «سابع نباك ؛ةباحصلا

 «فارشألا ةفحت يف ركذ هنع هل سيلو «ثيدحلا اذه ريغ (۱۲۵۲۷ مقر ۱۷۸/۱۰) «ةرهملا فاحتإ»

 .هعاطقنا (۲۳( /۵) (دنسملا» ىلع هقيلعت يف ركاش دمحآ حجرو

 .(۱۲۸ مقر) انباتك :رظنا .«ملسم حيحص) يف وهو «رخآ ظفلب دوعسم نبا نع ثيدحلا دروو

 يف امك- «هدنسم» يف نايفس نب نسحلا هجرحآ ء(يواهرلا ةرارم نب كلام) دنسم نم دروو

 وبأو -(1۰۱۲ مقر 1470-1477 /0) «ةباحصلا ةفرعم» يف ميعن وبأ هقيرط نمو- (04*1 /۳) «ةباصإلا»

 اثيدح ةرارم نب كلامل ملعأ ال» :لاقو 6۲۰۸۰ مقر ۲۳۱ /0) «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا مساقلا

 = .فيعض هدانسإو ««احيحص



 و سس البلا

 .هوتعو هيغبل نوراقب هللا فسخ دقو

 تلخدف ؛تئام ىتح اهتنجس وره يف ةأرما تبلغ» هك يبنلا لاقو -۹

 شاشخ نم لكأت اهتكرت يه الو ءاهتّسْبَح ذإ ءاهتقسو اهتمعطآ يه ال انلا اهيف

 ."[تارشحلا :شاشخلاو] .هيلع قفتم "”"ضرألا

 نم كي هللا لوسر ّنعل» :*[-امهنع هللا يضر-] رمع نبا لاقو -

 ا یک قفتم] ؟هاضرغ حورلا هيف ًائيش ذختا

 مظعتي وأ هًالطاب هيعدي وأ لطاب قحلا یرب نأ :دارملاو ؛ءيشلا ةهاركو ةمعنلاب نايغطلا لصا :رِطَيو =
 .هلبقي الف هيلع

 .بكرملا لهجلا هب دارملا نأ ىلع هراكنإب :يأ ؛قحلا لهج يأ :هفّسو

 نیش مهاري الو سانلا رقتحا يأ :طِمَغو

 امو هللا نو نی هنری نم هَل ناك اَمَف ضرآلا ورادبو هب اًْفَسَحَند :-ىلاعت- لاق امك (۱)
 .[۸۱ :صصقلا] 4َنيِرِصَتُمْلا نم ناك

 باتك يفو ۲ مقر ۵۱۵ /1) (هنم باب) ءاينألا ثيداحأ باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 بیذعت ميرحت باب) ةلصلاو ربلا باتك يف ملسمو ء(١٠۲ مقر 41) (ءاملا يقس لضف باب) ةاقاسملا

 .-امهنع هللا يضر- رمع نب هللادبع ثيدح نم (۲۲6۲ مقر 17/1٠ /5) (ةرهلا

 .(۳2۳-۳۵ ص) ؟نيضاملا صصق نم» يباتك يف ليصفتب هتجرخو

 نمو ضرألا باود نم هل غامد ال ام» :«سوماقلا» يف لاق ءاهتارشحو اهماوه :دارملاو (۳)

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب امو .«ریطلا

 .0) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (4)

 مقر 741" /5) (...ةلثملا نم هركي ام باب) ديصلاو حنابللا باتك يف يراخبلا هجرخأ (0)

 ظفللاو- (۱۹۵۸ مقر ۱۵۵۰ /۳) (مئاهبلا ربص نع يهنلا باب) حئابذلاو ديصلا باتك يف ملسمو ۵

 .هيلإ ىمرُي ام وأ ءفدهلا :ضرغلاو .-امهنع هللا يضر- رمع نبا ثيدح نم -هل

 ًاضرغ .عجوتن امك عجوتيو ملان امك ملأتي ؛حور هيف هللا قلخ نم نیش نولختی نيذلا ءالؤهف
 توس مهبولق تئلمو قمحرلا مهنم تعزن دق ؛مهتحلسأو مهقدانبو مهماهسو مهلابن هيلإ نوبوصي -افده-

 4 كي هلوسر نمو هللا نم نونوعلم ءالؤهو



 - الا ۳۹۶
 يلع

 نم ًاتوص تعمسف «طوسلاب يل ًامالغ ُبرضأ تنك :دوعسم وبأ لاقو -۱

 ءةيضاير ةياوهك «ةيامرلا قرف ءاضعأ وأ هديصلا ةيدنأ نوداتري نيذلا ؛ةهفرملا ةلفلا ءالؤه يف لخديو =
 مث مهمامأ ریطتل ىرخألا دعب ةدحاولا نوقلطيف «هتيامر ىلع نوبردتي ًاكرحتم ًافده ماَمَحلا نوذختي امدنع

 ثبع وهف ءاهمحل نم ةدافتسالاو اهذخأ ىلإ لوزنلا نم -بذاکلا- عفرتلا مهعنمي عبطلابو ءاهنومري

 .(۳۵۵) «نونوعلملا» :رظنا .نيهفرملا

 (تاعراصملا) نم عونلا اذهف ء(ةكيدلا)و (ناريثلا) عارص نم نولاطبلا هب ىهلتي ام ءالؤهب قحليو

 نرللا اذهف ««تاناويحلاب قفرلا) :وهو الأ ؛هيلع تدكأو ءصوصنلا هب تضهن «يعرش دصقمل ةفلاخم هيف

 .ءامجعلا تاناويحلا بيذعتل ةليسو ةضايرلا نم

 ةدع ناربشلا بيردت ىلع -ايئابسإ يف اميس الو ءانمايأ يف ةريهش يهو- ناريثلا ةعراصم موقت ذإ
 ريبك ددع نواعتيو «لیوط تقوب عراصملا لبق ةعساو ةباح يف لحد مث «سمخلا ىلإ لصت دق «تاونس
 بسضختی ام ناعرسف ءاهنولمحي يتلا حامرلاب برضلاو «يرجلا قيرطب «ناويحلا اذه قاهرإ ىلع سانلا نم

 مث مال طرف نم عقب نأ كشوي ىنح قيلحلا يف يرجي با روثلا لظيو «ةرازغب ليست يتلا ءامدلاب

 «ةبيدم ةداح ةلآب هبرضیف «نيكسملا ناويحلا نم ةصرفلا نيحتيف تبف «ةلوجلا لمكيل سانلا ىلع عراصملا جرخي

 .هيلع يضقيف
 مش «نيعراصتملا نيكيدلا ٍمَدَق يف ةداح ةلآ طبر ىلع -ايسينودنإب ريهش وهو- ةكيدلا عارص موقيو

 «-ميلألا رظنملا اذه ىلع نيجرفتملا نيلاطبلا نم جاوفآ امهب طيحيو- امهنيب عارصلا أدييف «نارئاطلا قلطني

 .اعم نارخب دقو اعيرص نيكيدلا دحأ رخي ؛ةريصق ةرتف دعبو

 «ناويحلل ماليإ وه ذإو «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف مرحم ةعراصملا نم نوللا اذه نأ كش الو

 .ضحم ررضو ثبع وه لب «ةدئاف نود هل -لتق لب بيذعتو

 «بالكلا نيب ةشراهملا تناك دقف ؛ىلوألا ةيلهاجلا لامعأ نم تاناويحلا نيب ةعراصملا نإ مث

 لب هاهمیرحتب مالسإلا ءاج يتلا ءةروهشملا ةيلهاجلا باعلأ نم شابکلا نيب ةحطانملاو كوبدلا نيب ةرقانملاو

 مهراديو مهب فسخو ؛مهيلع هللا بضغ نيذلا طول موق لامعأ نم لامعألا هذه نأ ءاملعلا ضعب لقن

 .ضرألا

 اةيميت نبا ىواتف عومجم» ء(۲۳۹ ۰۲۳۸) (يمالسإلا ريكفتلا يف ةيعامتجالا ةايحلا» :رظنا

 ۰0۱4 /۲) «يروجا بلا ةيشاح ((141/1) رجاوزلا» ۰6۳۱۲ /8) «جاتحملا ينفم» ( 07

 «طوسل موق لاصخ يف طوسبملا» يباتكو ۲۸-۲۹(۰) «ةعراصملا ىلإ ةعراسملا» يطويسلا ةلاسرل يميدقتو

 .-هرشنو همامتإ هللا رسي-

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )١(



 ۳۹۰ الا س

 وه اذإ ينم اند الف يبضغلا نم َتوّصلا مهفأ ملف «دوعسم ابا ملا :يفلخ
 .)«هیلع كنم "[كيلع] ٌردقأ هللا ّنِإ) :لوقی وه اذإف هل هللا لوسر

 .هدعب اكولمم يل برضا ال :تلقف

 .*هتیه نم يدي نم طولا طَقَف :ظفل يفو

 ملول كنإامأ» :لاقف هللا هجول رح وه !هللا لوسر اي :تلقف : ةياور يفو
 )۶# ا

 .ملسم هجرخ 3 نانا كتحفلل ؛لعفت

 نأ هتزانک ناف ؛ةمطل وأ های مل ًادَح هل ًامالغ بر نم: لاقو] -۲
 .”[ملسم هاور '*!(ةقيعُي

 هاور اینا يف سانلا نوعی نيذلا بذعب هللا ّنإ» :هلكَي يبنلا لاقو -۳

 نم هللا نعل» :لاقف ههجو يف مسو دق رامحب كي هللا لوسر رمو 5

 .حيحص هدانسإ "همس و

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 0ص

 .-هنع هللأ يضر- يردبلا دوعسم يبأ ثيدح نم

 )e :)۳٤ دعب (1704) مقرب ملسم ظفل ()

 .«رانلا كتتسمل وأ هراتلا كتحفلل لعفت مل ول ام» :(۳۵) دعب (۱۱۵۹) مقرب ملسم ظفل (4)

 مقر ۱۲۷۸ /۳) (هدبع مطل نم ةرافكو كيلامملا ةبحص باب) ناميألا باتك يف ملسم هجرخأ (۵)
 .-هنع هللا يضر- رمع نب هللادبع ثيدح نم ۷

 0) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (1)

 ((وح ريغب سالا بدع نّمل ديدشلا ديعولا باب) ةلصلاو ربلا باستک يف ملسم هجرخأ (۷)
 .هنع هللا يضر- مازح نب ميكح نب ماشه ثيدح نم (7717 مقر )75١17/5

 (هيف همسرو ههجو يف ناويحلا برض نع يهنلا باب) ةنيزلاو سابللا باتك يف ملسم هجرخآ (۸)
 = .-هنع هللا يضر- هللادېع نب رباج ثيدح نم (۲۱۱۷ مقر /6)



TT 

 «ةنجلا ةحئار ذجي مل اهّقح ريغب "ةدهاعم ًاسفن لتق نما لإ لاقو -۵
 0 Ê ۳ و

 .ملسم طرش ىلع اذهو "ماع ةئم سمخ ٍةريسم نم ُدجويل اهحير ناو

 ضرعي امم ؛يعرلل ًابلط ءارحصلا ىلإ مهماعنأو مهباودب نوجرخي برعلا ناك امل :(هيبتتو لييذت) =

 ةمالعب هباود كلام لك ملی نأ ةداعلا ترج ؛نيرخآلا باود نم اهريغب طالتخالا وأ عايضلل مهباود

 .اهريغب تطلتخا وأ تقرس وأ تعاض اذإ اهب اهفرعیف ءاهريغ نع اهزيمت

 هله تناكو ءاهزيمت ةمالع اهيلع عضي :يأ ؛همنغ وأ هلبإ مسي وهف «(ًامسو) ىمست ةمالعلا هذهو

 نذأ قشب قشب امإ متي مسولا ناكف «ةايحلا ديق ىلع ناويحلا يقب ام ةنباث ةيدبأ اهلعجت ةقيرطب منت تامالعلا

 .ًايقاب ارثأ -دلجلا ءافش دعب- كرف «رانلا يف ةامحم ةديدحب هّيك وأ «ناويحلا

 هقایحلا لمجي ليبس لكب ذخآلا ؛میفرلا قوذلا نيدو «ةقفشلا نيدو «ةمحرلا نيد مالسإلا ناك املو

 ثيلحلا اذه يف درو امك ؛-كسلذ نولعفي اوناك دقو- هجولا يف تاناويحلا مسوت الآ رمأ ؛اهنم رفی الو

 .(يبلحلا .ط - ۲۱۸ /۳) «بيهرتلاو بيغرتلا» :رظنا .هريغو

 نم ةنده وأ مالسإ نم نامأ وأ «ةيزجلا دقعب ناك ءاوس «نیملسملا نم دهع هل نم دارملا (۱)

 .ناطلس

 نع «ديبع نب سنوي انث «ةملس نب دامح قيرط نم (48/۱) «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأ (۲)

 !؛ملسم طرش ىلع حيحص اذه» :لاقو هل ظفللاو .هب «ةركب يبأ نع «يرصبلا نسحلا

 - 1۸۸۱ مقر) «هحيحصا يف نابح نباو «(۸۷ 46 مقر) «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخأو

 نب كيرش قيرط نم (48/۱) «كردتسملا» يف مكاحلاو -اضیا- ةملس نب دامح قيرط نم (؟ناسحالا»

 .هب دع نب سنوي نع مهنثالث ؛دیز نب دامح قيرط نم (۷۳۸۲ مقر) (هحيحصا يف نابح نباو .باطخلا

 .ةقّيلع نبا ثيدح باوصلاو ءأطخ اذه» :يئاسنلا لاق

 يبأ نع هل نب ثعشألا نع ءجرعألا نب مكحلا نع «سنوي انئدح يلع نبا هاور ام :ديري :تلق

 هي دو ايو ا سام لح

 ۰140۰ مقر) «ىربكلا»و (۲۵/۸) «ىبتجملا» يف يئاسنلاو (۳۸/۵) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ

۳ 

 :مکاحلا لاقو «؟حصأ وها :ثعشألا ثیدح نع (4۳۸/۱) «رییکلا خیراتلا» يف يراخبلا لاقو

 يذلاو» :لاق «!جرعألا نب مكحلا نع ديبع نب سنوي ثيدحب مكحي ظفاحلا يلع وبأ انخيش ناك دق»

 دقو ماسٍ ةملس نب دامح ناف ءرخآلا امهدحأ للعي ال هرخآ دانسإ كاذو دانسإ اذه نأ بلقلا هيلإ نكسي

 = .«ملعأ هللاو ءزاوهألا لهأ نم «ةقث خيش وهو «باطخلا نب كيرش -ًاضيأ- هيلع هعبات



 .ديز نب دامح اشا هعناتو :ةديبع وبأ لاق =

 .ىرخأ قرط نم نسحلا نع يورم ثيدحلاو

 :هقيرط نمو :(87/0) (دنسملا» يف دمحأ هنعو 4۱۹۷ ۱۲) «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخآ

 «ةنسلا حرسش# يف يوغبلاو ۱۳۳ /۸) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۰۱۲۹ /۲) «كردتسملا» يف مكاحلا

 ءاوس نب دمحم قيرط نم (۱۸۵۲۲) «طسوألا» يف يناربطلاو ؛رمعم نع (۲۵۲۲ مقر ۱۵۲-۱/۱۰)

 .هب ,نسحلا نع هقداتق نع امهالك ؛يربغلا

 :مهرئاس دنعو ءاهريغ وأ ةداتق نع» :(فنصملا» عوبطم يفو ««دحاو ريغو ةداتق نع» :دمحأ دنعو

 .هدحو (ةداتق نعا

 .؟ماع ةم سمخ ةريسم نما :ءاوس نبا ظفلو «ماع ةئم ةريسم» :رمعم ظفلو

 يف ناب نباو رانید نب ورمع قيرط نم (۱۸۵۲۲ مقر) «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأو

 «طسوألا» يف يناربطلاو :يسودرقلا ناسح نب ماشه قیرط نم (؟ناسحإلا» - ۷۳۸۳ مقر) «هحیحصا

 .هب نسحلا نع مهتثالث ؛ةبيش نب بیش قیرط نم (4۳۳ مقر)

 نبا لاقو «متاح وبأو يئاسنلا هقعض .فیعض وهو ؛ةريره يبأ نم نسحلا عامسب بیبش حرصو

 .«ةقثب سيلا :نیعم

 .ماع ةئم سمخ ةريسم نمل :يئاربطلاو نابح نبا ظفلو

 عمج اهاور دقف «ةحئال اهتحص ىلع ةلدألاف ؛يئاسنلاو يراخبلا اهحجر يتلا ةيلَع نبا قيرط امآو

 .هب «جرعألا نب مكحلا نع هديبع نب سنوي نع تاقثلا نم
 «دنسلا» يف دمحأو «امهیفصم» يف (۱۸۵۲۱) قازرلادبعو 418 /4) ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 يراخبلاو تادنسملا» نم كردتست تاضايب «فنصملا» عوبطم يفو «قازرلادبع قيرط نم- (0۲ )۵/ ۳٦

 نباو «يروثلا نايفس نع قرط نم (۲۱۵ /4) «یربکلا نئسلا» يف يقهييلاو ؛(578 /۱) «ريبكلا خيراتلا» يف

 يف نابح نباو «(۳1۹7) ؛دنسملا» يف رازبلاو («تاضمولاا عم - ٠٠١ ص) «تايدلا» يف مصاع يبأ

 4۲۰ /9) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نباو «عيرز نب ديزي قيرط نم ((ناسحإلا» - ؛۸۸۲) «حیحصلا»

 .ط - ۸۱۳ /۲) (ديحوتلا» يف ةميزخ نباو «(«تاضمولا» عم - ۹ ص) «تايدلا» يف مصاع يبأ نباو

 نب سنوي نع مهتثالث ؛ىلعألادبع نب ىلعألادبع قيرط نم ٤٤( /۱) «كردتسملا» يف مكاحلاو «ناوهشلا

 .هب «ليبع

 نع «مكحلا نع هدییع نب سنوي نع هوور -ةقباسلا هتياور يف- ةع نبا عم ةثالثلا ءالؤهف

 نسحلا نع ءسنوي نع هوور امل باطخلا نب كيرشو نيدامحلا اوفلاخو ةركب يبأ نع ثعشألا

 2 !ةركب يبأ نع يرصبلا



 — الا ۳۸

 طبضأ مهنوكلو ءاهركذ نم ةرثكل ؛حجرأ ىرخألا تناك ناو ,نسحلا ةياورل دهشي ام كانهو =

 اهدانسإ ةيناثلا قيرطلا انيب ؛حيحص قيرط يف عامسلاب هنم حيرصتلا عقي ملو ءنسحلا ةنعنع اهيف ىلوألاو

 «-ضيإ- ةقث جرعألا نب قاحسإ نب هللادبع نب مكحلاو «يئاسنلا لاجر نم تقلب ثعشألا .میحص

 .نيخيشلا لاجر نم هلاجر يقابو «ملسم لاجر نم

 ةريغملا يبأ ديمح قيرط نم (177/7) «ىنكلا» يف ف يبالودلا هجرخآ ام ةياورلا هذهل دهشيو

 ,هب ؛ثعشألا نع «يلجعلا

 ؟یربکلا" يف يئاسنلاو (۲۵۰6) يمرادلاو (47-475 80 /4) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرحأو

 يف يسلايطلاو «مهننسا يف (۲۳۱/۹) يقهييلاو (۲۷۲۰) دواد وبأو .(70-؟ 4 /۸) «ىبتجملا»و (5649)

 ۰۸۳۵) «ىقتتملا» يف دوراجلا نباو ؛«مهديئاسم» يف (۳۱۷۹) رازبلاو (۳۹ 55 )٥/ دمحأو (۸۷۹)

 «كردتسملا» يف مكاحلاو «(«تاضمولا عم - 15١ ص) «تايدلا» يف مصاع يبآ نباو 0¥

 نب ةلييع نع قرط نم ٥( مقر) «یرقملا نمحرلادبع يبأ ثيدح نم» يف يسدقملا ءايضلاو ۱2۲ /۷)

 هيلع هللا مّرح ؛ههنک ريغ يف ًادهاعم لتق نم» :ظفاب ًارصتخم هعفر ةركب يبأ نع ههيبأ نع ؛نمحرلادبع

 .«ةنجلا

 .«هقح :ههنک» :-دمحأ مامالا خيش «یرقملا ديزي نب هللادبع :ومو- نمحرلادبع وبأ لاق

 اراونألا راحب عمجم» :رظنا .هلتق هيف زوجي يذلا هرمآ ةياغ وأ «هتقو ريغ يف هلتق نم :يأ :ینعملاو

 .حيحص هدانساو (48۱/6)

 هقرکی يبأ نب نمحرلادبع نع هدیز نب يلع قيرط نم (۵۱ ۰۵۰ /0) «دنسلا» يف دمحآ هجرعاو

 5 .«ماع ةثم ةريسم نما ؛يناثلا نطوملا يفو «لوألا نطوملا يف فنصملا ظفلب هعفر ةركب يبأ نع

 .ناعڏُج نب ديز نب يلع هيف :فیعض هدانسإو

 نبا ثيدح يف كلذ درو دقو «ًاماع نيعبرأ ةريسم» :ظفلب نكلو لاح يأ ىلع حيحص ثيدحلاو

 .(19) مقرب ىضمو «هریغو (۳۱۹۳) يراخبلا دنع ورمع

 الإ ماع نیعیرا» :عيمجلا ةياور يف عقوو» ۲۷١(: /7) «حتفلا» يف هدنع رجح نبا ظفاحلا لاقو

 .ىهتنا «يذمرتلا دنع ةريره يبأ ثيدح يف هلثم عقوو «نیعبس» :لاقف رافغلادبع نب ورمع

 .(۲۰) مقرب هرظنا :تلف

 :نیینعم دحأ ىلع وه امنإ رابخألا هذه ىنعم :ةمیزخ نبا لاق ؛«ةنجلا ةحئار دجي ملا :انه هلوقو

 .ةنج يف نانج اهنأ ملعأ دق كك يبنلا ذإ ,نانجلا ضعب :يأ ؛ةنجلا لخدي ال :امهدحأ

 -نأ الإ :يأ ؛ةطيرش ىلع وه امنإف ؛ديحوتلا لهأل ةنسلاو باتكلا يف ديعو لك نأ :يناثلا ىنعملاو



 ۳۹۹ ا کلا

 نوعبرألاو ةعساتلا ةريبكلا

 رئاّبكلاب ریفکتلاو فيسلاب جورخلا

 نیما بُ ال هللا نإ اودع الو :-ىلاعت- هللا لاق

 ۳4م ًالالّض لَ دَقَف هَلوسَرو هللا صع نمو :-ىلاعت- لاقو

 اهب" ءاب دقق !ًرفاك اي :ملسملا هيخأل لاق نم: يبنلا لاقو -15
0 

 ّنأل ؛مهريفكت يف سانلا فلتخاو ةريثك ٌراثآ ”جراوخلا ةفص يف درو دقو

 .لضفتيو مركتيو حفصيو رفغي نأ هللا ءاشيح

 فا یر نيس لوم وکر قمل لور هرم :رجح نبا ظفاحلا لاقو

 يف دلخم ريغ همالسإب موكحم رهف ؛رئابكلا لهأ نم ناك ولو ًاملسم تام نم نأ ةيلقتلاو ةيلقعلا ةلدألا
 .كلذ لبق بذع ولو «ةنجلا ىلإ هلآمو «رانلا

 يف -ىلاعت- لاق دقو «ملسملا لتقك ةرخآلا مكح يف يمذلا لنت نأ اذه لصاح :يدنسلا لاقو

 وأ هلتق حیی هرفك سیلو «يمذلا لنق كلذكف ٩۳ :ءاسلا] ةيآلا 4...ًادّمعَتم تموم لی نمو» :يناثلا

 .ملعأ -ىلاعت- هللاو ؛دهعلا يف لخد نأ دعب هرزو فيفخت

 .6۲۹/۲) «يرابلا حتفاو ۲۰۹ /۶) (ةياهنلا»و ۸۷۸-۸۷۰ /۲) ةميزخ نبال «ديحوتلا» :رظنا

 )١( :ةرقبلا ۰۱۹۰

 ۰۳۲ :بازحألا (۲)

 .رقأو هب مزتلاو عجر :يآ (۳)

 0۱8/۱۰) (لاق امك وهف ليوأت ريغب هاخأ رفكأ نم باب) بد لا باتک يف يراخبلا هجرخأ (1)

 نم 1١( مقر) (رفاک اي ملسملا هيخأل لاق نم ناميإ لاح نایب باب) ناميإلا باتک يف ملسمو «(1۱۰6 مقر

 ا يو صم مو تع هوحنب -امهنع هللا يضر- رمع نبا ثيدح

 ....رفاک ای :هیخ ال لاق لجر اميأ ل :يراخبلا ظفلو «ملسملا) ةظفل امهدنع سيلو «۱۱۲/۲) «دنسملا»

 .٠...هاخأ لجرلا رفك اذٍ» :هل ظفل يفو «ارفاک اي :هيخأل لاق ئرما اميأ» :ملسم ظفلو

 .(ةقرازألا) ىلع مالكلا دنع ًابيرق مهب فيرعتلا يتأيس (0)



 ززال ۳
 امنیآ ,ةيمرلا نم مهسلا قرمیامک " "نیل نم نوقرمی# ی ی ىلا

 .؟)«مهولتفاف مهومتیقل

 .؟)مولتق نم یلتق ٌريخ «ءامّسلا ميدأ تحت یلتق رشا :مهیف لاقو -۸

 هذه لامعا داسف ناك ؛مالسالا لصأ «نيدلا نم نوقرمي# :هلوق يف نيدلا نم دارملا ناك نإ (1)
 «ةعاطلا نيدلا نم ديرأ اذإ امآ «ناميإلا وه يذلا ةحصلا ساسآ ىلع ةمئاق نكت مل اهنأ ةهج نم ةقرفلا
 ملام مهلامعأ نم لطيي امنإف ؟عادتبالا نم هيلع مه ام ىلع نيملسملا باسح يف نولخاد مهنأ ىلإ انبهذو
 لاق امك- نيققحملا دنع حجارلاو ءتصلاخ ةينب هللا ىلإ هيف اوهجوتي مل وأ «يعرشلا هعضو ىلع تأي
 امك ءاملعلا نم نيققحملا مالك وهو (A1-Ao)» «ةظقوملا» يف لاق كلذكو «اةعدتبما مهنأ - -فئصملا

 .قفوملا هللاو ءأيبرق ينأيس

 (مالسإلا يف ةوبنلا تامالع باب) بقانملا باتك يف «حیحصلا» يف يراخبلا هجرخآ (۲)
 مقر ٩٩ /4) (هب لكأت وأ نآرقلا ةءارقب ىءار نم مثل باب) نآرقلا لئاضف باتك يفو (۳۱۱۱ مقر 7
 ۲۸۳ /۱۲) (مهيلع ةجحلا ةماقإ دعب نيدحلملاو جراوخلا لتق باب) نيدترملا ةباتتسا باتك يفو ۷
 ۷-۷۷ 47 /۲) (جراوضلا لتق ىلع ضيرحتلا باب) ةاكزلا باتک يف (هحيحص) يف ملسمو 1۹۳۰ مقر

 .-هنع هللا يضر- يلع ثيدح نم 1١77( مقر

 :«فنصملا# يف امهالک (۱۸17۳) قازرلا دبعو (۲۰۷-۳۰۸ /۵) ةبيش يبآ نبا هجرخأ (۳)

 باوبآ يف يذمرتلاو «مهدیناسم» يف (۹۰۸) يديمحلاو (۱۱۳۲) يسلايطلاو (۲۵۲ ۰۲۵۳ /۵) دمحأو

 رکذ يف باب) ةمدقملا يف هجام نباو (۳۰۰۰ مقر ۲۲۱/۵) (نارمع لآ ةروسم نمو باب) ريسفتلا
 ۸۵۱ ۸۰۵۰ ۵۰6۹ ۸۰64 ۸۰۵۰ ۸۰۳۳) «ریبکلا» يف يناربطلاو ۱۷۹ مقر 57 /۱) (جراوخلا

 يسبأ نباو :(۲۵۱۹ مقر) «لکشملا» يف يواحطلاو ۱۱۷ /۲) «ریفصلااو +۵ ۲

 يف مهلك (۱۵۱-۱۵۲) يئاكلاللاو (۱-۱۷ ص) رصن نباو دمحأ ماسمإلا نب هللادبعو (18) مصاع
 ۱۸۸ /۸) «یربکلا نئسلا» يف يقهيبلاو ۸۱۵۰ مقر )٥/ ١579 «ريسفتلا» يف متاح يبأ نباو قنسل»

 يرجآلاو ۱۹۲ مقر) "همجعم» يف ئرقملا نباو ((177/1-11) «ناهبصأ رابخأ ركذا يف ميعن وبأو
 يبأ نع ةريثك قرط نم ۲۳ مقر ۱۲۳ /۱) «تايهاولا» يف يزوجلا نباو ۳۵-۰0۳۹ ص) «ةعيرشلا» يف

 .هرصتخا مهضعب ةبراقتم ظافلأب تمامآ يبأ نع «روزح بلاغ

 جراوخلا ثيدح بلاغ يبآ نع يور دق :يدع نبا لاق ,نورحآ ءاّشمو موق هيف ملكت بلاغ وبأو

 .هب ساب ال هنأ وجرأو هارکنم ًاثيدح هنیداحا يف را ملو ب فورعم وهو «هلوطب
 -نب رهش نع غابللا ةزع يبأ قيرط نم (۷۵۵۳) «رييكلا» يف يناربطلا هجرخأ دقف ؛عبوت دقو



 ۳۷۱ زایی ل

 ةعامجو ًایلعو نامثع نورشکی «ريفكُلاو ءاملا نولحتسم "۱ ةعدتبم جراوخلاف

 .هب «ةمامأ يبأ نع «بشوح

 .هرمآ يف رظني اذه ةزع وبأ نكل هدهاوشلاو تاعباتملا يف هب ساب ال رهشو

 مقر) (ةنسلا» يف هللادبع هنباو ۲۹۹ /۵) دمحأ دنع -ةقث وهو- ميلس نب ناوفص -ًاضيأ- هعباتو

 !هداعأو (نيعباتلا) يف (۳۳۵/6) نابح نبا هقثو- يومألا رايس كلذكو «حيحص هلئسو (۲

 دمحأ دنعس لوبقم :هلوق :هلثم يف هجهنم نمو «قولص» :«بيرقتلا» يفو «(نيعباتلا عابتأ) يف (577 /5)

 .(۲۵۰/۵) هدنسملا» يف

 ةمامأ يبأ نع «هللادبع نب دادش قیرط نم 06 مقر /۲) «ةنسلا» يف دمحأ نب هللادبع هجرخأو

 «ماصتعالا» يف يبطاشلا هازعو ««ريسفتلا» يف رذنملا نبا ىلإ (۲۹۱/۲) «روثنملا ردلا» يف هازعو

 ىلإ (۳۰۹۳۸ مقر) «لامعلا زنكا يف هازعو ««نآرقلا ماكحألا يف يضاقلا ليعامسإ ىلإ (يقيقحتب - ۷۲/۱)

 .يسدقملا ءايضلاو ةميزخ نباو يذمرتلا ميكحلا

 .!نسح ثيدح اذهل :يذمرتلا لاقو

 مقرب ارق يتايس ؛-هنع هللا يضرس ىفوأ يبأ نب هللادبع ثيدح نم دهاوش هل :میحص ثيدحلاو

 .كانه هجيرختو (۳۱۹)

 جراوخلا نأ ىلع ثيدحلا اذه هيجوت (يقيقحتب - ۷۳-۷۰ )١/ «ماصتعالا» يف يبطاشلا لاطأو

 .-هللا همحر- همالك نم فرط بيرق -ىلاعت هللا ءاش نإ- كيتأيسو «رافكب اوسيلو ءعدب لهآ

 ضرألا يف ملعأ ام موق ُرْش» :لاق ؟جراوخلا نع دمحأ تلأس :لاق «برح انربخأ :لالخلا لاقو

 .ةهوجو ةرشع نم الب يبنلا نع ثيدحلا مهيف حص «مهنم ارش ًاموق

لا جاهنم» يف اذه ةيميت نبا مالسإلا خيش ررق دقو «رافكب اوسيلو «ةعدتبم مه ؛معن (۱)
 ؟ةيوبنلا ةنس

لئاسملاو لئاسرلا ةعومجماو :( 176-770 ص) «يركبلا ىلع درلا» يفو 070-14 /۳)
» (145/6- 

 .هريغ يف ديعقتلاو ليصأتلاو دارطتسالاب هلثم ىلع رثعت امّلقو «سئافنلا نم هنإف همالك رظنا 6

 يف داصتقالا» يف هارت امك ؛نيثحابلاو ءاملعلا ريهامج هيلإ ىحن ام -ریفکتلا مدع :ينعأ- الهو

 -141/1) «حیباصملا ةاكشم حرشاو «يلازغلل (قّرلا نم هريفكت بجي نم نایب «عبارلا بابلا) «داقتعالا

 «ضايرلا-ةمصاعلا راد نع عوبطم وهو «يناعنصلل ؛ةمألا قارتفا ثيدحاو ؛يراقلا يلع خبشلل ۸

 .نادعتسلا هللادبع نب دعس خيشلا قيقحتب

 5 .هيلع يقيلعتو (۱۷6-۱۷۷ /0و ۳۳۵-۳۳۷ /۲) ؛تاقفاوملا» :ًامازل رظناو



 - ۱۵۱-۱۵1 /۲) «ماصتعالا» يف -هللا همحر- يبطاشلا هلاق ام اذه يف مالكلا عيدب نمو حك

 هصن اذهو «ربدتلاو لماتلاب ريدج :اذج مهم هنأل ؛ةلاطإ نم هيف ام ىلع هلقنأسو «(يقيقحتب

 ءرظنلا يف ىوقي يذلا نكلو یمظعلا عدبلا باحصأ قرفلا ءالؤه ريفكت يف ةمآلا تفلتخا دقو»
 :مهيف حلاصلا فلسلا لمع :هيلع ليلدلاو «مهريفكتب عطقلا مدع ؛رثآلا بسحبو

 يف مهلماع هنوك يفو ؟ ؟جراوخلا يف -هنع هللا يضر- بلاط ىبأ بأ نب يلع عنص ىلإ ىرت الآ -

 اوحلصأف اولا َنينمؤملا نم ناتقباط ناو : -یلاعتس هللا لوق یضتقم ىلع مالسالا لهأ ةلماعم مهلاتق
 الو يلع مهجیهب مل ؛ةعامجلا تقرافو ةيرورحلا تعمتجا امل هنإف ١ : :تارجحلا] ةيآلا €...امّهنيب
 لاهولتقاف هنيد لذب نما :-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقل ؛ ؛مهكرتي مل نیدنرم مهجورخب اوناک ولو مهلتاق

 نيب اص فالتخا ىلع كلذ لدف «مهكرتي ملو ةرلا لهأ لاتقل جرسخ -هنع هللا يضر- ركب ابأ نالو
 .نیلاسلا

 الإ مهيلإ حلاصلا فلسلا نم نكي مل ؛ردقلا لهأ نم هریغو يللا دبعم رهظ نيحف ؛ًاضيأو -
 ىلع ماقُّملا دحلا مهيلع اوماقأل ضحم رك ىلإ اوجرخ اوناك ولو ,نارجهلاو ةوادعلاو داعبإلاو درطلا
 .نيدترملا

 هب رمآ ام دح ىلع مهنع بفكلاب رمأ ؛لصوملاب ةيرورحلا هنامز يف جرخ امل زيزعلادبع نب رمعو =
 .نيدترملا ةلماعم مهلماعي ملو ؛-هنع هللا يضر- يلع

 ءاضتباو ةنتفلا ءاغتبا باتكلا نم هباشت املو «یوهلل نوعبتم مهنإ :انلق ناو انإ رظنلا ةهج نمو -

 ممانضرف ولو ؛هجو لک نم باتكلا نم هباشت امل نيعبتم الو «قالطاب یرهل نيعبتمب اوسيل مهنإف ؛هلیرات

 نمامأو ءرفك وهو داع اهتامكحم در عم الإ ةعيرشلا يف ذآ نم كلذ ىتأتي ال ذإ ؛ارافك اوناكل كلذك

 یوه بحاص هنإ :هيف لاقي ال هلثمف ؛ليلدلل میم هنأ هب نظي ًاغلبم اهيف غلبو ءاهب ءاج نمو «ةعيرشلاب قدص
 يف هبشلا لاخدإ ةهج نم «هبلاطم يف ىوهلا همحازي ثيحب نكل :هرظن يف عرشلل عبتم ره لب ؛قالطإب
 قحلا لهآ كراشو .هتلحن يف یرهلا لوخد يف ىوهلا لهآ كراشف «تاهباشتملا رابتعا ببسب تامكحملا

 .ةلمجلا ىلع ليلدلا هيلع لد ام الإ لبقي ال هنأ يف

 باستتالا وهو دحاو بلطم يف ةلمجلا ىلع ةنسلا لهأ عم دصقلا داحتا مهنم رهظ دقف ؛اضيأو -
 انرظن اذإ انإف ءاهافت نم اهافن ثيح .تافصلا تابثإ ةلاسم -الثم- فالخلا لئاسم دشأ نمو «ةعيرشلا ىلإ
 «ثودحلا تامسو صئاقتلا يفنو .هيزئتلا ىمح لوح ًامئاح امهنم دحاو لك اندجو نيقيرفلا دصاقم ىلإ
 لصحف اعم نيفرطلا يف دصقلا اذهب لخي ال كلذو «قيرطلا يف مهفالتخا عقو امنإو ةلدألا بولطم وهو
 .عورفلا يف عقارلا فالخلا نيبو هنيب عقاولا هبشلا فالخلا اذه يف

 -عجر امك ؛هدنع هروهظل ؛قافولا ىلإ عجريف «مهنم فلاخملا ىلع ليلدلا ضرعي دقف ؛ًاضيأو -



 5 اجلا

 .[-مھنع هللا يضر-] ةباحصلا ةداس نم

 -هنع هللا يضر- ىفوأ يبأ نبا نع «شمعألا نع «قرزألا قاحسإ -8

 ات زا و جراوخلا» :لوقی يك هللا لوسر ٌتعمس :لاق

 يف مدقت امك .عوجرلا مدع بلاغلا ناك ناو «نافلأ -هنع هللا يضر- يلع ىلع نیج راخلا ةيرورحلا نم

 .مهل سابع نبا ةرظانمو مهعوجر ةصق درس يف ذخأ مث :«ةبوت هل سيل عدتبملا نأ

 :تامهم تاظحالم قبس ام ىلع ىل :ةديبع وبأ لاق

 فلسلا بهذم نيب تافصلا يف فالخلا -ةريخألا لبق ةرسقفلا يف- فنصملا نوه :ىلوألا

 وحنلا ىلع تافصلا يف فلخلا بهذم ىلإ عزتي فنصملا نأ رکذتو ؛ىرت ام هيف اذهو «مهنع نیرخاتملاو

 نطاوم يفر (۱۳/۵و ۱۳۷ /4و ۳۲۸ ۳۱۸-۰۳۱۹ /۳) «تاقناوملا» ىلع انقيلعت يف ًارارم هانيب يذلا

 .«ماصتعالا» ىلع يقيلعت ت نم -اضيأ-

 نع لئس هنأ هنع ةعامج ىور دقق ؛جراوخلا عم -هنع هللا يضر- يلع عنص ىلإ ةبسنلاب امأ :ةيئاثلا

 الإ هللا نوركذي ال نيقفانملا نإ :لاسقف ؟نوقفانم مهف :ليق ءاورف رفکلا نم :لاق ؟مه زانکا :ناورهنلا لهآ

 .مهيلع هللا انرصنف «مهانلتقف ءانيلع اوغب مهو «قحلا نع اومغو «مهیعس لَض ٌموق :لاق ؟مه امف :ليق ؛ُاليلق

 رابخأو ناورهنلا رابخأ يف ةبش نب رمع ديز يبألو» :هيفو- (دعب امو ۳۳6 /۲۳) «دیهمتلا» :رظنأ

 «راكذتسالا»و .-«ناسح بتک كلذ يف هريغلو «رابخألا كلت نم ىفتشا هلمأت نم «ريبك ناويد نيفص

(۸/ 4۰ 

 «ديهمتلا» يف ربلادبع نبا دنسأ دقف ؛مهعم زيزعلادبع نب رمع عينص ىلإ ةبسنلاب امأ :ةثلاثلا

 يف اوحيسي نأ موقلا يأر نم ناك نإ» :جراوخلا يف مهضعب ىلإ بتك زیزعلادبع نب رمع نأ (۳۳۹/۲۳)

 لبس نم ليبس عطق الو ءأدحأ نولوانتي الو ةمذلا لهأ نم دحأ ىلع الو هةمثألا ىلع داسف ريغ نم ضرألا

 نع ةبغر اوجرخ يدلو نم يراكبأ نأ ول هللاوف ؛لاتقلا مهيأر ناك ناو ءاوؤاش ثيح اوبهذيلف ؛نیملسملا

 .اةرخآلا رادلاو هللا هجو كلذب ُسمتلا «مهءامد تقرأل نيملسملا ةعامج

 (٩ ۰۵ مقر) «ملعلا نايب عماج» يف -لصوملا ةيرورحل رکذ هيفو- هجرخأو

 .هب سأب ال دانسإب

 «ماصتعالا» ىلع يقيلعت يف لیصفتب اهتجرخ دقف ؛مهل سابع نبا ةرظانم ىلإ ةبسنلاب امأ :ةعبارلا

 .رومأم ريغ هرظناف ۲۹۳ /۱)

 )١( نم طقس نیتفوقعملا نيب ام )(.



PVEب لا  

 .«رانلا بالك

 7۳۵ /؟) «ةنسلا» يف هللادبع هنبا هقيرط نمو- )٤/ ۳٠١( ؛دنسملا» يف دمحأ مامإلا هجرخأ (۱)

 «ةجاجزلا حابصما يف امك- «هدنسم» يف عينم نب دمحأو «-(07 )٥/ «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ۱۵۱۳ مقر

 .(عينم نباو لبتح نبا) امهالك ۸٤(- /۱) يريصوبلل

 مصاع يببأ ناو «(جراوخلا ركذ يف باب) ةمدقملا يف (۱۷۳ مقر ١ /1) ؛هنتسا يف هجام نباو

 وساو «(ةرباوجلا قیقحت - ٩۳١ مقر ۱۲۲/۲ وأ «ينابلألا انخيش قيقحت - 40 4 مقر 4۳۸ /۲) "ةنسلا» يف

 .ةبيش يبأ نب ركب يبأ قيرط نم مهتئالث ؛(۵7/۵) «ةيلحلا» يف ميعن

 «تايهاولا» يف يزوجلا نباو ۳۹ مقر) «ىفوأ يبأ نب هللادبع دنسم» يف دعاص نب ىيحيو

 مقر) «ىفوأ يبأ نب هللادبع دنسم» يف دعاص نباو ؛ةفرع نب نسحلا قيرط نم (111 مقر ۱۱۳-7

 يف يلماحملاو ناطقلا نانس نب دمحأو «يطساولا زيزعلادبع نب دمحمو «يقرودلا بوقعي قيرط نم ٩

 .-هدحو- يقرودلا بوقعي قيرط نم (مّييلا ىبحي نبا ةياور - 774) «يلامألا»

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو «برح نب ريهز ةمثيخ يبأ قيرط نم 4۳۷ ص) «ةعيرشلا» يف يرجآلاو
 قيرط نم (۳۲۰و ۳۱۹/۲) «هخیرات» يف بيطخلاو يلمتسملا دمحم نب نوراه قيرط نم (57/0)

 41۰ مقر) «ىفوأ يبأ نب هللادبع دنسم» يف دعاص نب ىبحيو «ةداجس دامح نب نسحلاو ءرصن نب نادعس

 نب دمحأ قيرط نم (۱۰۵ ص) «سيلبإ سییلت» يف يزوجلا نباو ۲۳۱۱ مقر /۷) «ةنسلا» يف يئاكلاللاو

 يدادغبلا يراصنألا دمصلادبع نب دمحأ قيرط نم ٩۷۱( مقر ۵۲۳ ص) دل يف يفسلا مجنلاو «نانس
 .هب ءشمعألا نع «قرزألا فسوي نب قاحسإ نع مهعيمج ؛بوبآ يبأ

 «قرزألا قاحسإ شمعألا هب صخ امم ثيدحلا اذه نإ :لاقي» :(۵7 )٥/ «ةيلحلا» يف ميعن وبأ لاق

 .«قاحسإ هب درفت امم هنأ ركذيو

 شمعألا لاق اهيفو ««هخیرات» نم قباسلا عضوملا يف بيطخلا اهاور ةصق كلذ ببس يفو :تلق

 .ثيدحلا ركذ مث ؛كلبق ًادحأ هتثدح ام ثيدحب كنثدحأل» :قاحسإل

 نإ :نولوقي انخویش لزي مل :ينطقرادلا لاق» :لاق يزوجلا نبال «للعلا» نم قباسلا عضوملا يفو

 نع هوور :باوصلا لعلو !اذك] هل خيش هوور دق ناسارخ لهآ اندجو یتح «شمعألا نع هب درفت قاحسإ

 ها «شمعألا نع شایع نب ركب يبأ نع ؛[مهل خيش

 .شمعألا نع يروثلا نايفس ثيدح نم يور دقو :تلق

 .(۵7/) «ةيلحلال يف ميعن وبأ هجرخآ

 -عمسي مل وهو «ىفوآ يبأ نبا نع هيوري ؛شمعألا ىلع -ةروكذملا قرطلا يف- ثيدحلا رادمو



 vo اا ب

eيبآ نبا ىلع تلخد :لاق «ناهمج نب ٌديعس ينثدح اب حرشخ  

 ؟كدلاو لعفام :لاق ناهمج نب ٌديعس :تلق ؟تنآ نم :لاقف ٌفوفکم وهو یفوآ

 مهن ی هللا لوسر انثدح :لاق مث ةقرازألا هللا لتق :لاتف ةقرازألا هلتق :تلق

 للعلا» نم DS اس يي ا

 ؛!یفوآ يبآ نبا نم شمعألا عمسي مل: :متاح وبأ أ لاقو «-(۵ /۳) «ريدقلا ضيف» يف امكو ««ةيهانتملا

 ايب ينلا باحصأ نم دحأ نم عمسي مل هنإ :يذمرتلا لاق لب

 .(۳۲۲-۲۲۳ /6) «بيذهتلا»و :(۲۲۸-۲۲۹ ص) يئالعلل «ليصحتلا تلا عماج» :رظناو

 وه ىرخأ قيرط هلو ؛یفوآ يبأ نباو شمعألا نيب ب عاطقنالل ؛دانسإلا اذهب فيعض ثيدحلاف ؛هيلعو

 .يداهلا هللاو «يتآلا ثيدحلا :رظنا .نسح اهب

 اهتدابم نم ناكو «نيملسملا نع تلصفنا ةدحاو ةفئاط مهرمأ ةيادب يف جراوخلا تناك (۱)

 مهضفر اول يتلا ميكحتلا ةثداح تلصح امدنع كلذ زرب دقو «مهريفكنو نيملسملل ةوادعلا :ةيساسألا

 يلا باقلألا نم ًابقل اذه لظو ةمكحملاب اول كلذ دنعو ءهلل الإ مکح ال : :اولاقو اهب معاصر مدعو اهل

 عازنلا بد نيح «نيتسو عبرأ ةنس ىلإ بقلب مهنم دحأ زيمت نود ةلمج مهيلع قلطتو «جراوخلا عمجت

 :مهنمو ؛هب نوفرعي بقل مهنم ةفئاط لكل حبصأو لاصفنالا ىلإ كلذ مهب ىدآف «مهتملك تفلتخاو ؛مهنيب

 دشار وبأ :هل لاقي لجر عابتأ مه» ۹ ص) «نيدلا يف ريصبتلا» يف ينييارفسالا لاق «ةقرازألا

 ميكحلل «لوصألا رداون» :رظناو .مهتبسن هيلإو اهمیعزو ةقرفلا هذه سسؤم وهف «يفنحلا قرزألا نب عفان

 .(۵۵ ص)

 قرزألا نب عفان زیمت دقو» :(۷۲-۷۳ ص) «ةقرازألا ةقرف» هباتك يف يليجدلا دمحم ذاتس الا لوقي

 هةنقتم ةسارد میرکلا نآرقلا سرد دقف فرطت اهدشأو جراوخلا قرف فنعأ ةدايق نم كم :ةميظع بهاومب

 سابع نب هللادبع عجتی ناك هنأ :اهنم ؛عفان ةيصخش ىلع ًاءوض يقلت ةدع تایاور كانهو «نیدلا يف فو

 .نآرقلا ريسفت صخألابو «ةينيدلا مولعلاب لصتي ام عيمج نع هلأسيف ؛ةكمب وهو

 جراوخ اعدف «جراوخلا ةكرح حلاصل اههيجوتو ريبزلا نبا ةروث رامثتسا دارأ ًاعفان ّنأ رهاظلاو

 .ضرغلا اذهل ةكم ىلإ باهذلل ةرصبلا

 دايز نب هللاديبع مهطقتلا ؛جراوخلا نم ددع هعمو ةرصبلا ىلإ قرزألا نب عفان عجر نآ دعبو

 ناطلس فعض نأ ىلإ :جراوخلا نم ريبك ددع هعمو نجسلا يف ةرملا هذه عفان لظ دقو «نجسلا مهعدوأف

 ةيعامج ةروصب نجسلا نم اوجرخ كلذ دنع «ةريصق ةرتفب ةيواعم نب ديزي ةافو دعب ةرصبلا يف دايز نبا

 = .عفان طشن ةرتفلا هذه يفو



 .يكتعلا ورمع نب دوعسم اولتقو ةرصبلا يف بارطضالا اوعاشأف هتورذ هباحصأو وه هطاشن غلب =

 نأ لمتحملا نمو «زاوهألا ىلإ اوجرخي ملو عفان اوعيابي مل جراوخلا ءامعز نم ًاددع نأ كش الو
 نع مهدوعقب مهرفكف «جراوخلا ةدعق» عفان مهيلع قلطأ نيذلا مه ءالؤهو «ةيصخش بابسأ كلذل نوكي

 .ةيجراخ قرفل ءامعز دعب اميف ءالؤه حبصأف «يآرلا يف ف هل نيقفاوم اوناك نإو .داهجلا

 هذه ىلإ لصوت دقو ؛جراوخلا قرف ةيقب نع هتقرف اهب تزيمت ؛ةفرطتم ًاراكفأ عفان ىنبت زاوهألا يفو
 ررهظ حبصي كلذ ىلعو ؛رهشأ ةعبس ىلإ نيرهش نيب حوارتت «زاوه الا ىلإ هئيجم نم ةريصق ةرتف دعب ءارآلا
 .(ه“ ٤ ةنس نم يناثلا فصنلا دودح يف ءةحضاو ةيركف داعبأ تاذ ةزيمتم ةقرفك «ةقرازألا ةقرف

 :يلي ام ةقرفلا هذه هب تزيمت ام مهأ نمو

 .رفك راد مهيفلاخم راد نأ هعابتآو عفان معز ثيح ءملسملا عمتجملا نع لماكلا لاصفنالا :ًالوأ

 لتق مهسفنأل اوحابأ دقف «بهنلاو لتقلاب سانلل نوضرعتي اوناكف ,ضارعتسالا أدبمب مهناميإ :ًايناث
 .(نيملسملا نم) نايبصلاو ءاسنلاو لاجرلا

 هل نيقفاوم اوناك ناو «لاتقلا نع ةدعقلا نم ةءاربلا رهظأ نم لوأ عفانو دل اورفک مهنأ الث

 ۱ .هيلإ رجاهي مل نم رفكو ید ىلع
 .جراوخلا ةيقب ةقراز ألا اهب قراف يتلا عدبلا مهأ نم هذهف

 يتلا عدبلا هذه يف ةمالا مهترفكأو» ۸٤(: ص) «قرفلا نيب قرفلا» يف -هللا همحر- يدادغبلا لاق

 ىلع بضغب ءاب نمک ءرفك ىلع رفكب اوؤابف «ىلوألا ةمكحملا هيف اوکراش يذلا مهرفك دعب اهوئدحأ
 .(نيهم باذع نيرفاكللو «بضغ

 مهسأر ىلع ءادشأ لاجر اهدوقيو ؛ةرابج سوفن اهلمحت ةقرازألا ةقرف تماق سسألا كلت ىلعو

 سسمخ ةنس يف لتق ثيح كلذ دعب هتدم لطق مل ًاعفان نأ ريغ ءاهسسؤمو ةقرفلا هذه ميعز «قرزألا نب عفان
 .نیتسو

 بهذو «نينمؤملا ريمأ هوبقلو قءاجفلا نب يرطق اوعیاب مث ءزوحاملا نب ريبزلا مهتدايق یلوت مث
 .يوقو لاملا یبتجاو ضرألا لکاو ةريثك عومج هيلإ تعمتجا ىتح اهب ماقأف ,نامرک ةيحان ىتأ یتح يرطق
 .(۵۸۰-۵۸ /4) «كولسلاو ممألا خیرات» :رظنا

 لاتق ىلإ ريسي نأ ءلصوملا ىلع وهو ةرفص يبأ نب بلهملا ىلإ ريبزلا نب بعصم بتكف
 .(۲۹۶ /۸) «ةیاهنلاو ةيادبلا» :يف كلذ ليصفت رظنا .مهلاتقب سانلا رصبأ ناكو «جراوخلا

 ناکف :قارعلا ةرامإ جاجحلا ىلوت نسیح ىتح جراوخلا لتق يف -هللا همحر- بلهملا رمتساو
 شيج يف يبلكلا دربألا نب نايفس جاجحلا ثعب» دقف حالسلاو لاجرلاب هدمآ .بلهملل ًادنس -ًاضيأ-

 -ةديبع ناكو «جاجحلا ىلإ هسأرب اولفنأو هاهب هولتقف ناتسربط ىلإ يرلا نم زاحنا نأ دعب «يرطق ىلإ فيثك



 ۳۷۷ الا

 "هک جراوخلا :"[لاق ؟مهدحو] ةقرازألا :تلق ءراتلا بالك

 نصح يف هرصاحو دربألا نب نايفس هعبتف ءسموق ىلإ زاحناو أّيرطق قراف دق يركشيلا لاله نباح
 هلاق ؛كلذ ىلع هلل دمحلاو «ةقرازألا نم ضرألا كلذب هللا رهطو «هعابتأ لتقو هلتق نأ ىلإ .سموق

 .(55) «قرفلا نيب قرفلا» يف يدادغبلا

 يف ريك رث اهل ناك دقف ؛ةماع ةروصب جراوخلا ةكرح ىلإ ةبسدلاب ةمهم جتاتن ةقرازألا ةکرحل ناكو
 نوؤربستي نيلدتعملا جراوخلا نم اددع لعج امم ةفرطتملا اهدئاقع ببسب ءةقرفلا هذه يف ماسقنالا ثودح

 .مهنم يه تارب امك اهنم

 ةكرحل ردقي ملو لا قيرفلا لتق مهنم قيرف حيبيو اضعب مهضعب رفكي جراوخلا حبصأ اذكهو

 ماسقتالاب تذخأ امنإو ؛مائولاو ةدحولا ىلإ یرخآ ةرم عجرت نأ ريطخلا قاقشنالا اذه دعب جراوخلا

 .ةقرف نيرشع ةرخأتم ةرتف يف تغلب ةريثك ةددعتم قرف ىلإ راطشنالاو

 ۱۸۵-۱۸۲ /1) يئاعمسسلل «باسنألا» :رظناو .اهرطخأو اهلوأ يه ةقرازألا تناك دقو

 .(۳۵۰ /۲) «ةيزيرقملا ططخلا»و ۷-۷۷ 4 ص) يدوعسلا رصانل «مهبهذمل دقنو ةسارد جراوخلا»

 .(آ) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 يف امهالك (۳۸۲-۳۸۳ /4) دمحآو (۸۲۲ مقر ۱۱۰ ص) يسلايطلا دواد وبأ هجرخأ (۲)

 يبآ نباو كرابملا نب هللادبع قیرط نم (۵۷۱/۳) «كردتسملا يف مکاحلاو ؛رضنلا يبأ نع «دنسملا»

 انيخأ قيقحت - ٩۳۷ مقر ۱۲۳/۲ وأ ؛ينابلألا انخیش قیقحت - ٩۰۵ مقر ۸۳ /۲) «ةنسلا» يف مصاع

 نع مهعیمج ؛يسلايطلا دیلولا يبآ قيرط نم (يقيقحتب - ۲۲۵ مقر) «هدئاوف» يف يئانحلاو «ةرباوجلا

 .هب هةنابن نب حرشح

 قسيرط نم (۲۳۱۳ مقر ۱۲۳۳ ۰۱۲۳۲ /۷) «داقتعالا لوصآ حرش» يف يئاكلاللا هجرخآو

 .هب ؛ناهمُج نب دیعس نع امهالک ؛ةملس نب دامح قیرط نم (۲۳۱۲ مقر /۷)و ديعس نب ثراولادبع

 .«تاقث دمحأ لاجرو دمحلو يناربطلا هاور» :لاقو ۲۳۲ /۹) ؛عمجملا» يف يمئيهلا هدروآو

 .ةمدقتملا هدهاوشو هقرطب حیحص وهو «تاقث هلاجر «نسح هدانسإ :ةدیبع وبآ لاق

 ني دیعس :دمحأ مامالا لاق «يرصبلا صفح ربآ :-میملا ناكسإو میجلا مضب- ناهمج نب ديعس

 .؟ماوعلاو حرشحو دامح مهنم «دحاو ريغ هنع یور «ةقث ناهنج

 .(۲۱۷ ص) ةمادق نبال «لالخلل للعلا نم بختنملا» :رظنا

 .(۳۹۹۵و ۳2۳۳و ۱8۸۱) «يرودلا خیرات» .«ةقل يرصب ناهمُج نب دیعس» :ىبحي لاقو

 53 .ادارفآ هل قودص) :«بيرقتلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو



 هس لاا هات حدس

 ىفوأ ینا نب هللادبع عمس هنآ © صفح وبأ اقدح ةملس نب دامح - ۹

 مهلتق نمل یّبوط» :لوقی ی هللا لوسر تعمس :لوقی جراوخلا نولتاقي مهو
 .)«هولتتو

 داع دا د

 نوسمخلا ةريبكلا

 مهمتشو نيملسملا هی

 دقت او ام رب تاَنِمْؤُمْلاَو نیما نو َنيِذْلاو :-یلاعت- هللا لاق
 . "ايم امار ًاناتهب اوُلَمَتَحا

 .ةيآلا 4...ًاضعب مکضعُب بتي الو اونسجت الو :*[-یلاعت-] هللا لاقو

 وی نأ ی موق نم مَ رب ال اوما نیل ایا ای :-ىلاعت- لاو
 .ةيآلا ۳۹مین رخ

 .ةاتملا مث ةدحوملا مث نونلا مضب ناب نب جرشحو = ٠

 ؟يرودلا خيرات .«سأب هب سیل» :-اضيأ - لاقو ءاةقث يفوك ؛ةناب نب جرشحا :نيعم نب یبحی لاق
 .«مهب قودصلا :-اضیا- رجح نبا ظفاحلا لاقو ۳۱۲۹و ۱۱۱۷و 159/9)

 :دنع دامح لبق نم همساب حيرصتلا عقوو «هانتبثأ ام حيحصلاو ««رفعج وبأ» :نيتخسنلا يف ءاج (۱)

 «بیذهتلا» يف امك ؛صفح وبأ :هتينكو ؛(َناَمهج نب ديعس) :وهو ؛(۳۸۲/6) ةدنسملا» يف دمحأ

 .(۱۵۳ /۱) يبالودلل «ءامسألاو ىنكلا»و «(طوطخم - ۲۱ق) ملسم مامإلل «ءامسألاو ىنكلا»و ۱۳ /)

 ,(4۳۸/۲) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نبا :دنع باوصلا ىلع هتينكب حيرصتلا عقوو

 .قباسلا ثيدحلا جيرخت :رظنا .ناهْمُج نب ديعس نع تماس نب دامح قيرط نم هجیرخت ىضم (۲)
 .۵۸ :بازحألا (۳)

 .0) نم تطقس (4)
 .۱۲ :تارجحلا (6)

 ۰۱۱ :تارجحلا (5)



 ۳۷۹ کلا

 . "رمل وزمه لكل ليو :-یلاعت- لاقو
 سالا ُهَعَدَو نم هللا دنع "1ةلزنم] سانلا رش نإ: يبنلا لاقو -۲

 ."”هيشحف اقا

 .[“«ءيذبلا شحافلا نضع هللا در :هللكَي لاقو] -۳

 .۱ :ةزمهلا (۱)

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۲)

 ٤0۲ /۱۰) (ًاشحافتم الو ًاشحاف و يبنلا نكي مل باب) بد الا باتک يف يراخبلا هجرخآ (۳)
 (سانلا عم ةارادملا باب)و (۱۰۵6 مقر) (بیرلاو داسفلا لهأ بایتغا نم زوجي ام باب)و (۱۰۳۲ مقر

 نم (۲۵۹۱ مقر ۲۰۰۲/4) (هشحف ىقتي نم ةارادم باب) ةلصلاو ربلا باتک يف ملسمو 1۱۳۱ مقر)

 .-اهنع هللا یضر- ةشناع ثیدح

 ام باب ةلصلاو ربلا باوبآ يف يذمرتلاو 41۶ مقر) «درفملا بدآلا» يف يراخبلا هجرخآ (4)

 مقر ۵۰۸ -۵۰۷ 0۰1 /۱۲) «هحیحص» يف نابح نباو (۲۰۰۲ مقر ۳۷۱ /4) (قلخلا نسح يف ءاج

 «یربکلا نتسلا» يف يفهيلاو ؛(«نآمظلا دراوم» - ۱۹۲۰ مقر وأ «ناسحالا» - 01۹۵ ۳

 :هظفلو .هب ءادردلا يبآ نع ءادردلا مأ نع كلم نب ىلعي نع تکیلم يبأ نبا قیرط نم (۱۹۳/۱۰)

 .؟ءيذبلا شحافلا ضغبي هللا نإ .نسح قلخخ نمؤملا نازيم يف ءيش لقثأ»

 .ةكيلم يبأ نبا ريغ هنع وري ملو «(207/0) نابح نبا ريغ هقثوي مل كلمم نب ىلعي هيف هدانسإو
 .«لوبقم» :«بيرقتلا» ىف هنع رجح نبا لاقو

 .هلهاوشب حيحص ثيدحلاو

 هللا نإ) :هلوقو .ةحيحص ىرخأ قيرط نم ءادردلا يبأ نع درو «...ءيش لقثأ» هنم لوألا مسقلاف

 .ةريثك دهاوش هل (...ضغبي

 فيكو مالسلاب باتکلا لهآ ءادتبا نع يهنلا باب) مالسلا باتك يف 'هحيحص» يف ملسم جرخأف

 .«شحفتلاو شحفلا بحي ال هللا ناف !ةشئاع اي هما :هتعفر ةشئاع نع (۱۱) دعب (۲۱۹۵ مقر) (مهيلع دري

 05 مقر ۵۰۷ /۱۲) «هحیحص) يف نابح نباو ۲۰۲ /۵) ؛دنسملا» يف دمحآ هجرخأو

 6۱۸۸ /۱۳) «دادغب خيرات" يف بیطخلاو «(۳۳۰) هطسو لاو (400 4۰6 (۳۹۹) «ریبکلا» يف يناربطلاو

 .دیز نب ةماسأ ثیدح نم

 = .(54 /۸) «دئاوزلا عمجم» :رظناو .ةتسح اهضعب «ديناسأ هلو



 سس زاها ۳۸۰

 ضرع "ضرتقا نم الإ جرحلا عضو هللا دل !هللا ابعا ال لاقو -۶
 *«تله وأ د رح يذلا "”كاذف ؛هیخآ

 .«شحفتملا شحافلا» :نابح نبا ظفلو .فنصملا ظفلك )٠٠١( يناربطلاو دمحأ ظفلو ظافلآ هلو =

 «حیحصلا» يف نابح نباو «امهیدنسما يف (۲۲۷۲) يسلايطلاو ٠ /۲) دمحآ هجرخأو

 4۲:۳ /۱۰) «یربکلا ننسلا يف يقهيبلاو ۱ /۱) «كردتسملا» يف مکاحلاو ء(«ناسحإلا» - ۵۱۷ ۰)

 مري تاملظ مسلظلا» :هلوآ لیوط وهو هعفر ورمع نب هللادبع ثیدح نم (۱۰۸۳ ۰۷0۸) «بعشلا»و

 .حیحص هدانساو «...شحفتلا الو شحفلا بحي ال هللا ناف :شحفلاو مكايإو «ةمايقلا

 قیرط نم (۱۷۲) «روشنلاو ثعبلا» يف يقهيبلاو ء(١۷ /۱) مکاحلاو (۱5۳ /۲) دمحآ هجرخآو
 :رظنا .لوهجم هيف هدانسٍاو «...شحفتملاو شحافلا -ضغيي :وأ- شحفلا بحي ال هللا نإ» :ظفلب هنع رخآ

 .(۲۸۶ /۷) «دئاوزلا عمجم»

 6۳۳۲ مقر) (درفملا بد الا حیحصاو (۸۷) ؛ةحیحصلا ةلسلسلا» يف ثیدحلاو

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب امو

 .۳۰۰/4) «ریدقلا ضیفا :رظنا .ةبيغلاب هعطقو هباعو هنم لان :يآ ؛هیخآ ضرع ضرتقا ()

 .«كلذن» :(ب) يف ()

 .مثأ :يآ (۳)

 يف (۸۲4 مقر ۳۱۳ /۲) يديمحلاو (۲۷۸/۶) دمحأو (۱۲۳۲ مقر) يسلايطلا هجرخآ (4)

 (EY) عیکور ۱۷۷-۱۷۸ /۱ 6و هال ۰۵۱ ۰۵۱۳ ۰۲ /۸) ؛فنصملا يف ةبيش يبآ نباو «مهدیناسم

 «درفملا بدألا»و (۲۰ /۲) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو ؛«دهزلا» يف امهالک (۱۲۲۰ ۰۱۲۹۹) دانهو

 ام باب) بطلا باتك يف هجام نباو ۷۵۵۷ ۰0۸۸۱ ۰0۸۷۵ مقر) «یربکلا نئسلا» يف يئاسنلاو .(241)

 ًائيش مّدق نميف باب) كسانملا باتك يف دواد وبأو ۸4۳6۳۱ مقر ۱۱۳۷ /۲) (ءافش هل لزنأ الإ ءاد هللا لزنأ
 يبأ نباو ۳۰6-۳۰۵ /۱) «خيراتلاو ةفرعملا» يف يوسفلاو ۲۰۱۵ مقر ۲۱۱/۲) (هجح يف ءيش لبق

 نبا دنسم - ۳۷۶) «راثآلا بیذهت» يف ريرج نباو ۱8۲۹ 21538 ۰۱67۷) «يناثملاو داحالا» يف مصاع

 YF)» /4و ۲۳۸ ۳1 /۲) «راشآلا يناعم حرشاو (۱۰۱۵) «لکشملا» يف يواحطلاو ء(سابع

 مساقلا وبأو .(۲۹۵۵ ۰۲۷۷6) «حیحصلا» يف ةميزخ نباو (۲۸ ۷) «قالخألا عواسم» يف يطئارخلاو

 «ریفصلاثو (1۳۷۱) (طسوألا»و (47۳-4۸6) «ریبکلا» يف يناربطلاو (۲۵۹۷) «تایدعجلا» يف يوغبلا

 «4۷۸) هحیحصا يف ناّبح نباو ؛۲۵۱/۲) «نئسلا» يف ينطقرادلاو :(۱۲) «قالخ الا مراكم»و (004)

 -«كردتسملا» يف مکاحلاو ««نآمظلا دراوم» - ۱۹۲6 مقر وأ «ناسحالا» - ۰6۵ ۲



 ۳۸۱ اا

 «هُمدو هاو هّضرع :مارح ملسملا ىلع ملسملا ٩۴ للك لاقو ۳و

 يذمرتنا هجرعآ "”(ملسملا هاخآ رقحی نأ رشا نم یرما بسحب ءانه اه ىوقتلا
0 

 .هنسح-و

 يرقي الو هلذخی الو هُملظي ال ملسملا وأ ملسملا لي لاقو "5
 .ملسم هجرخأ "”«ملسملا هاخآ رقحب نأ رَشلا نم ئرما بسحب

 مس اوما نیل يف ةشجافلا عیمت نأ نوح نیل نإ :-یلاعت- هللا لاقو
 .4ورنكلاو اًيندلا يف ميلأ باذع

 ةفرعما يف ميعن وبأو 4۱۳ /۱) «ةباحصلا مجعم» يف عناق نباو «(7556-400و ۱۹۹-۱۹۸ /5)-

 نتسلا»و (5551) «بعشلا» يف يقهيبلاو ۱۳ /۲و ۱۱۱/۱) «ناهبصأ خیراناو (۷۷۲) «ةباحصلا

 «یلحملا» يف مزح نباو ؛۸۱/۱) (ةباغلا دسأ» يف ريثألا نباو ء(۱٤۱) «بادآلا»و )١57/5( «ىربكلا

 «هقفتملاو هیقفلادو (۱۰۱/۲) «حضوملا»و (9//151-198) «داد خب خیرات» يف بیطخلاو ( ۵ )

 يف يوغبلاو ۹ متر 0 «راكذتسالا»و (۲۸۱ /0) ؛ديهمتلا» يف ربلادبع نباو 09

 يضر- كيرش نب ةماسأ ثيدح نم (۱۳۸۱-۱۳۹۰ مقر) !ةراتخملا يف ءایضلاو (77755) «ةنسلا حرش»

 .حيحص ثيدحلاو هرصتخا مهضعبو «-هنع هللا

 .(يقيقحتب - 000 /7) «نيعقوملا مالعإ» :رظناو

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 ۳۲۵ /4) ملسملا ىلع ملسملا ةقفش يف ءاج ام باب) ةلصلاو ربلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ (۲)
 دعس نب ماشه قيرط نم (4۸۸۲ مقر ۰ /4) (ةبيغلا يف باب) بدألا باتك يف دواد وبأو ۱۹۲۷ مقر

 .اعوفرم ةريره يبأ نع «حلاص يبأ نع «ملسأ نب ديز نع

 .«بيرغ نسح ثيدح)» :يذمرتلا لاق

 .هدعب يذلا :رظنا .حيحص وهو :تلق

 دعب (۲۵34 مقر ۱۹۸۱/4) (ملسملا | ملظ ميرحت باب) ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هجرخأ (۳)

 -تارم ثالث هردص ىلإ ريشي- انه اه ىوقتلا» :؛هرقحي الو» دعب هبفو قربره يبأ ثيدح نم (۳۲)

 .«هضرعو «هلامو «همد :مارح ملسملا ىلع ملسملا لك» :هرخآ يفو «...بسحب

 )( :رونلا ۰۱٩



 الا ۳۸۲

 ونيف ملسملا بابس» :لكي يبنلا لاقو -۷
 هلاتقو

 ظفل ؟۳هقناوب هراج نمای ال نم ةنجلا لخدي ال» :هلي لاقو -۷۸
 اوہ نم نم تو ب و

 !نمؤي ال هللاو !نموی ال هللاو !نموی ال هللاو» :«نیحیحصلا» يفو -۹

 ."'«هقئاوب هزاج نمای ال يذلا :لاق ؟هللا لوسر ای نم :لیق

 مقر 414 /۱۰) (نعللاو بابسلا نع ىهني ام باب) بد الا باتك يف يراضبلا هجرخأ (۱)

 (54 مقر ۸۱/۱) (...قوسف ملسملا بابس ةا ينلا لوق نايب باب) نامیالا باتک يف ملسمو «( ٤

 .(۲۵۰) مقرب یضمو تهنع هللا يضر- دوعسم نب هللادبع ثیدح نم

 ثيدح نم (47 مقر 1۸/۱) (راجلا ءاذی] ميرحت نایب باب) نامیالا باتک يف ملسم هجرخآ (۲)

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ

 .ةقثاب اهتدحاوو ءرورشلاو يهاودلا :قئاوبلا ؛هقتاوبو

 301١( مقر ٤٤۳ /۱۰) (هقئاوب هراج نمأي ال نم مث باب) بدألا باتك يف يراخبلا هجرعا (۳)

 «فالخلا ببس دمحأ مامإلا نيبو ةريره يبأ ثيدح نم هقلعو «-هنع هللا يضر- حيرش يبآ ثيدح نم

 ثيدح نع دمحأ تلأس :انهم لاق» ؛هصنام مقر) لالخلل «للعلا نم بختنملا يف امك- لاقف

 يبأ نبا نع) :لوقي ةنيدملاب هنع ىور نم نكلو «يردأ ال :لاق ؟امهنع وه وأ ؟اطخ وه :بئذ يبأ نبا

 بها «(حیرش يبأ نع) :لاق دادغبب هنم عمس نمو «(ةريره يبأ نع ؛يربقملا نع «بئذ

 :هيف اولاق رثكألاف» :ًالئاق دازو ٩۱ /۵) «قيلغتلا»و )08/1١( «حتفلا» يف ظفاحلا رايتخا اذهو

 يف هب ثدحي امم نقتأ ناك هدلب يف ثّدح اذإ يوارلا نأ هديؤيو «مهحيجرت يغبني ناكف ؛ةریره يبأ نعوا

 يبأ نع هنع» :لاق نمف «ةريره يبأ نع ةياورلاب روهشم يربقملا ًاديعس نأ كلذ ضراع نكلو ؛هرفس لاح
 ًاضياو «نيرخآلا دنع تسيل ملع ةدايز ؟حیرش يبأ نع هنع» :لاق نم عم تناكف «ةداجلا كلس دقف ؛«ةريره

 نبا نع هاور نمل ةيوقت هيف تناكف ...حيرش يبأ نع يربقملا ديعس نع ثيللا ةياور نم ثيدحلا دجو دق
 بها "!حیرش يبأ نع» :هيف لاقف هبتذ يبأ

 حيرش يبأ نع ةياورلا تناك ناو «نيهجولا حبحصت يضتقي يراخبلا عينص نأ ظفاحلا نی مث

 فنصملل (ةريصبلا .ط - 55 ص) «راجلا قوقح» :رظناو .ةريره يبآ ةياور نود اهاور اذهلو «حصأ

 .-هللا همحرس

 هل هازع الو «(ملسم حیحصا يف سيل وهو «!نيحيحصلا» ىلإ ثيدحلا فنصملا ىزع :(هييتت)
 -نأ رهاظلاف رجح نسبا الو يقارعلا نبا هيلع هكردتسا الو ( ۰ مقر ۲۲٠ /4) «ةفحتلا» يف يزملا



 را اللا

 نمای ال دبع ةنجلا لخدي ال» :«نیحیحصلا» طرش ىلع ظفل يفو -۰

 .«هقئاوب هواج

 ذو ی الف رخآلا مويلاو هللاب نمي ناک نما :ِلي يبنلا لاقو]-١

 .ملعأ هللاو ءأطخ «ملسم حيحصال هوزع-

 ثیدح» :لاقو ةريره يبأ نع هوحنب (1۲6) مقرب ينأي ظفلب ٠١١( /4) مكاحلا دنع ثيدحلاو

 طرش ىلع» :لصألا يف نوکی نأ ىشخأف ««ةقايسلا هذهب هاجرخي ملو «نیخیشلا طرش ىلع حيحص

 .ديعب وهو !(«نيخيشلا

 .(۳۳۹ 44 /۲) ادنسملا» یف دمحأ :-ًاضیآ- هثیدح نم هجرخأو

 نباو «مهدیناسم» يف («هدئاوز» - ۲۱) رازبلاو (4۱۸۷) ىلعي وبأو ١54( /۳) دمحأ هجرخا )١(

 قالخألا مراکماو (۲۸) «تسصلا» يف ابندلا يبآ نباو ««ناسحالا» - ۵۲۰) ؟هحیحص» يف نابح

 «بیغرتلا» يف يناهبصألاو ۲١(« مقر) «ًاشيدح نوئالئو ةثالث هيف ءزج» يف يوغبلا مساقلا وبأو (۳۹۱)

 نم (۱۱/۱) «كردتملا» يف مكاحلاو (۸۷۶) «باهشلا دنسم) يف يعاضقلاو ۸۵۳ مقر ۳/۷

 نم رجاهملاو «هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملاو «سانلا هنمأ نم نمؤملا» :هعفر نأ ثيدح

 .دمحأ ظفل ؛هقئاوب هراج نمأي ال دبع ةنجلا لخدي ال !هدیب يسفن يذلاو وسلا رجه

 يف يمليهلا هنسحر ۳۵۳-۲۵۹ /۳) «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا هدوجو «حيحص هدانسإو

 ا «عمجملا»

 رصن نباو ؛(4۲۵۷) «دنسملا» يف ىلعي وبأو «(۵2۷ /۸) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 قيرط نم (۱1۵/6) «كردتسملا» يف مكاحلاو 1۲۷ ۰1۲۲ ۰1۲) «ةالصلا ردق میظعت» يف يزورملا

 .«هقئاوب هراج نمای مل نم نمؤمب وه ام" :ظفلب ًاعوفرم سنا نع هدعس نب نانس

 .نسح هدانساو

 :(8) ؟تمصلااو (۳6۳) «قالخألا مراکم» يف ایندلا يبأ نباو ۱۹۸ /۳) دمحآ هجرخاو

 وهوس ةدعسم نب يلع قیرط نم (48۲) «قالخ الا مراکم» يفو (۳۸۲) «قالخ الا یواسم» يف يطئارخلاو

 هلق ميقتسي ىتح دبع ناميإ ميقتسي الا :هعفر سنأ نع «ةداتق نع -1بيرقتلا» يف امك «ماهوأ هل قودص

 .«هقئاوب هراج نمأي ال ةنجلا لجر لخدي الو «هناسل ميقتسي ىتح هّيلق ميقتسي الو

 ظفللا اذه برقل كردتسي ال اذه لثمو ؛قيقد ريغ «نيحيحصلا طرش ىلع» فتصملا لوق :تلق

 .ملعأ هللاو «قباسلا ثيدحلا يف ملسم ظفل عم



AEب هناا  

 ."”[هيلع قفتم )مزاج

 ."*هراج ىلإ نسحیلف رخآلا مويلاو هللاب ٌنمْؤي ناك نَم» :ملسمل ظفل يفو

TYةريره ابأ تعمس :لاق قدعج یلوم یحب يبآ نع شمعألا *[نعو]  

 راهنلا ٌموصتو لیلا يلصت ةنالف نا !هللا لوسر اي :ليق :لرقی -هنع هللا يضر-

 «رانلا يف يه اهيف رب ال» :لاقف ةطيلَس هاهناریج يذؤُي يش اهناسل يفو

 مقر 448 /۱۰) (رخآلا مويلاو هللاب نمی ناك نم باب) بد الا باتک يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 ثيدح نم (۷۵) دعب ٤۷( مقر 1۸ /۱) (راجلا ماركإ ىلع ثحلا باب) ناميإلا باتك يف ملسمو ۸

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ

 .0) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 (۷۷) دعب (4۸ مقر 1۹ /1) (راجلا ماركإ ىلع ثحلا باب) ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ (۳)

 .-هنع هللا يضر- يعازخلا حیرش يبأ ثيدح نم

 .«...انأبنأل :() يف (4)

 يف امهالك (ةراتسألا فشكا - ۱۹۰۲ مقر ۳۸۲ /۲) رازبلاو (440 /۲) دمحأ هجرخأ )٥(

 يف يطئارخلاو (۱۰۳۹ مقر) «دهزلا# يف دانهو :(۱۱۹) «درفملا بدالاا يف يراخبلاو «ادنسملا»

 «حيحصلا» يف نابح نباو 4۱11 /8) «كردتسملا» يف مکاحلاو 1۱۲ ۰۱۳۸۵ مقر) (قالخألا یراسم»

 ؟ةلصلاو ربلا» يف يزوجلا نباوو 0 مقر) ؟بعشلا» يف يقهيبلاو («ناسحالا» - 0774)

 .هب «شمعألا نع قرط نم (۲۸۹ مقر)

 هةعباتم ملسم هل یورو ءشمعألا ريغ هنع وري مل ةريبُش نب ةدْعّج یلوم ىبحي وبأ :نسح هدانساو

 نبال «ملسم حيحص لاجر» :رظنا .تاقث هلاجر يقابو «نازیملا" يف فنصملاو نابح نباو نيعم نبا هقثوو

 .(1۰۱/۲) ؛نيحيحصلا لاجر نيب عمجلا»و «(۳۵ ٤ /۲) هيوجنم

 .يبهذلا هقفاوو «هاجرخي ملو حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاق

 )١/17/ ۲۸١ «ةرهملا فاحتإ» :رظناو .«تاقث هلاج رود :0119/8) ؛عمجملا» يف يمئيهلا لاقو

 .(۲۰۷۸ مقر

 .هب شمعألا نع دايز نب دحاولادبع قيرط نم ۵ مقر) «راجلا قح# هئزج يف فنصملا هدروأو

 يف امك ؛شمعألا اهلسري ناك ثيداحأ يف عامسلا ةغيصب شمعألا نع ثّدحي ناك دحاولادبعو

 چ .(۱۷۲/۲) «لادتعالا نازیم»



 1 زاها

 .مکاحلا هححص

 هححص "«مهتواسم نع اوکو ؛مكاتوم ّنساحم اورکذا» :ةلكع لاقو] - ۳

 ."”[مكاحلا

 اعد نَم» :لوقي و يبنلا عمس هنأ «-هنع هللا يضر- زذ يبأ نعو -۶6

 .هيلع قفتم "«هیلع عجر الإ ؛كلذك سيلو «للا ودع :لاق وأ رفکلاب ًالجر

 دنع ةماسأ نب دامح ةماسأ وبأ هعبات امنإو «شمعألا نع ثيدحلا اذهب دحاولادبع درفتي ملو :تلق =

 مقر ۲۱۰/۸) هدنسملا فارطا» يف تبثم وهو ««دمحأ دنسم» عوبطم نم (ةماسأ يبأ) ركذ طقسو- دمحأ

 دب الف «شمعألا نم عامس دمحأل حصي ملو ((707/84 مقر ۲۸۰/۱ /17) «ةرهملا فاحتإاو ( ۷

 هتدجو مث «(يكملا مرحلا ةخسن - ٠۷۲ق /1) اهنم «هنم ةيطخلا خسنلا يف ةتبثم يهو ءةطساولا هذه نم

 مزاح نب دمحم ةيواعم وبأو «نابح نباو -(9770 مقر )47١/18 هنم ةلاسرلا ةسسؤم ةعبط يف اتبثم

 .مهريغو «مكاحلا دنع نيعأ نب ىسومو :مکاحلاو يطئارخملاو دانه دنع ريرضلا

 ۰4٩۰۰ مقر ۲۷۵ /5) (ىتوملا بس نع يهنلا يف باب) بد الا باتك يف دواد وبآ هجرخأ (۱)

 عم - ۳۰۲۰ مقر ۲۹۰ /۷) نابح نباو 4۱۰۱۹ مقر ۳۳۹/۳) (رخآ باب) زئانجلا باوبأ يف يذمرتلاو

 يمليدلاو ۵۹ مقر /۱۲) «ریبکلا مجعملا»و (511) «ريغصلا مجعملا» يف يناربطلاو («ناسحالا»

 «ةتسلا حرش» يف يوغبلاو 4۳۸۵ /۱) «كردتسمل» يف مکاحلاو ۳۱۲ مقر ۱۰۸/۱) «سودرفلا» يف

 رمع نبا نع ءاطع نع «سنآ نب نارمع قیرط نم (۷۵ )٤/ «یربکلا نئسلا» ىف یقهییلاو ۳۸۷ /۵)

 .ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاق «سنأ نب نارمع هيف «فيعض هدانسإو .هعفر

 .«ثيدحلا ركنم يكملا سنأ نب نارمع :لوقي ًادمحم تعمس «بيرغ ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 .(!!)يبهذلا هقفاوو (!!)"ءاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه» :مكاحلا لاقو

 عوبطم يف عقوو ؛ةقثلا سنأ يبأ نب ٌنارمع مكاحلا همهوت ؛يكملا سنأ نب نارمع هيف :تلق
 ىلع عباتي ال :يليقعلا لاقو ۱۰۰۲۰ مقر ۹١ /۸) هةرهملا فاحت نم كردتسي «صقن «كردتسملا»

 .(۲۳/۳) «لادتعالا نازیم» :رظناو .هثیدح

 :رظناو .(۳۳۸) مقرب يئأيس «ةشئاع نع هنع ينغي ًاحيحص ًادهاش هل نأ الإ ؛فيعض ثيدحلاف

 4٩۱(. /۷) «نيقتملا ةداسلا فاحتإ»

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 -مقر 414 /۱۱) (نعللاو بابسلا نع ىهني ام باب) بد الا باک يف يراخبلا هجرخأ (۳)



 22 ۳ رب حک حر ست

 «سنآ نع «[ریبج نباو دعس نب] دشار نع ورمع نب ناوفص -۵

 «ساحن نم ٌرافظأ مهل موقب تررم «يب جرغ املا 5 هللا لوسر لاق :لاق

 نولكأي نيذلا :لاقف ؟لیربج اي ءالوه نم :تلقف .مهرودصو مههوجو نوشیخی
 ۹9 1 ا E الا م

 8 !مهرضارع يف دوعفیو «س مرحل

 لوسر اب :اولاق هیّدلاو لجرلا متش رثابکلا نم نا :ِكَك يبنلا لاقو -۳۲

 هما بشیو هابأ سيق لُجَرلا ابأ بسی معن :لاق ؟هیدلاو لجرلا متشی لهو !هللا
 .هیلع قفتم "هما بسيف

 ٌفیکف !هللا لوسر اي :لیق ؛هیدلاو لَجَرلا علی نأ :رثابکلا ربکآ نم نإ : طفل يفو

 نكي مل نإ هيلع تدترا الإ ؛رفکلاب هيمري الو «قوسفلاب الجر لجر يمري ال :هعفر رذ يبأ نع (1۰80-

 (ملعي وهو هيبأ نع بغر نم ناميإ لاح نایب باب) ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأو :«كلذک هبحاص
 ىعدا نمو :رفک الإ هملعي وهو هيبأ ريغل ىعدا لجر نم سيلا :هظفلو (۱۱۲) دعب (۱۱ مقر ۸۰-۶

 «هيلع راح الإ :هرخآ يفو .هب «...رفکلاب ًالجر اعد نمو «رانلا نم هدعقم أوبتيلو ءانم سيلف هل سيل ام
 .-ًاضيأ- رذ يبأ ثيدح نم (۳۵۰۸) يراخبلا دنع دهاشلا نطوم نود هلوآو

 ءأطخ وهو ؛رمع نب نوفص» :(ب) يف )١(

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام ()

 .جیرختلا رداصم نم حيحصتلاو ءاطخ وهو «ريغن نباو ...» :0) يف ءاجو

 )٤/ ۲٠۱۹ (ةیغلا يف باب) بد الا باتك يف دواد:ؤبأو 4۲۲5 /۳) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ (۳)

 دنسم» يفو (۸) «طسوألا» يف يناربطلاو ۱3۵ مقر) «تمضلا» يف ايندلا يبأ نباو «(58174 4818 مقر

 «سودرفلا» يف يمليدلاو :(۲۲۸۱۰۲۲۸۵) «ةراتخملا» يف يسدقملا ءايضلاو «(۹۳۲) «نييماشلا

 «ليرتسلا ملاعم» يف يوغبلاو (۱۷۱۲) «بعشلا»و ( ) «بادآلا» يف يقهييلاو 0۳۱۸ مقر ۰ /۳)

 .هب نارفص نع قرط نم (۲۱/۶)

 .حیحص هدانسو

 (0۹۷۳ مقر ؛۱۳/۱۰) (هيدلاو لجرلا بسی ال باب) بد الا باتك يف يراخبلا هجرخأ (4)

 ؛هظفل روکذملاو ٩۰( مقر 47 /۱) (اهربكأو رثابکلا نایب باب) نامیالا باتک يف ملسمو .-يتآلا هظفلو-

 .-امهنع هللا يضر- رمع نب هللادبع ثيدح نم "...منش رثابکلا نم» :هلوأ نأ الإ



 ۳ اا
 (۱) 28 £, erd م ك4 مم رو و م مل

 . مآ بسيف همآ بسیو هابأ بسیف لجرلا ابآ بسی :لاق ؟هیدلاو لجرلا علی

 هيلع "ترا الإ رفکلا وأ قوسفلاب ًالجر ّلجر يمري ال» :ةِلو لاقو -۷

 .يراخبلا هاور ""«كلذک هّبحاص نكي مل نإ

 هاور *اوصدق ام ىلإ اًوّضفأ دق مهناف ؟تاومألا اوست ال» و لاو -۳۳۸

 .يراخبلا

 نوسمخلاو ةيداحلا ةريبكلا

 “![مهتاداعمو] -ىلاعت- هللا ءایلوآ ةيذآ

 قف اوُبَسَتكا ام رْيَغب تاَئِمْؤُمْلاَو َنيِنِمْوُمْلا نود نیل :-یلاعت- هللا لاق

 0 ۳4ام او ان اولا
 هتنآ دقن الو يل یداع نما :-یلاعت- هللا لوقي لكي يبنلا لاقو -۹

 ۲« برحلاب

 .قباسلا شماهلا :رظنا .يراخبلا ظفل اذه (۱)

 .ادترا» :() يف (۲)

 (0۰40 مقر 204 /۱۰) (نعللاو بابسلا نم ىهنُي ام باب) بدألا باتک يف يراخبلا هجرخا (۳)

 .هیلع قیلعتلاو (۳۳۶ مقر) :-رومأم ریغ- رظناو .هنع هللا يضر- رذ يبأ ثيدح نم

 .«ملسم هاور» :(1) يفو

 (۱۳۹۳ مقر ۲۵۸/۳) (تاومألا بس نع یهنی ام باب) زئانجلا باتک يف يراخبلا هجرخأ (4)

 .-اهنع هللا يضر- ةشئاع ثیدح نم

 .0) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۵)

 هللا نوذؤي نيذلا نإ» :اهنم ًالدب اهیف ءاجو «(ب) نم تطقس ةيآلا هذهو ء0۸ :بارح لا (5)

 .ناتیالا 4ی...هللا مهنعل هلوسرو

 ثیدح نم 1۵۰۴ مقر ۳۹۰-۳6۱ /۱۱) (عضاوتلا باب) قاقرلا باتک يف يراخبلا هجرخآ (۷)



 سرو هل ۳۸۸

 .يراخبلا هجرخأ ""«ةبراحملاب ينزراب دقف» :ظفل يفو

 ؛«كبر تبضغا دقل مهتبضغآ تنك نإ !رکب ابأ اي» :ثیدحلا يفو -۰

 .نیرجاهملا ءارقف :ينعي
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 نوسمخلاو ةيناثلا ةريبكلا

 “هوحنو ًاززعت ”رازإلا لابسإ
 ."0أحرَم ضرآلا يف شم الو :-یلاعت- هللا لاق

 .«رانلا "يفق رازإلا نم نيبعكلا نم لفسأ اما: يبنلا لاقو ١

 .(۳۱۷) مقرب يتأيسو منع هللا يضر- ةريره يبأ

 هلل ىداع نم ناو كرش ءايرلا ريسي نإ :هظفلو ءذاعم ثيدح نم (۳۹۸۹) هجام نبا ظفل اذه 0

 الإ كانه هاي امك «فيعض وهو (۲۱۸) مقرب ًالصفم هيلع مالكلا ىضمو ؛«ةيراحملاب هللا زراب دقف هيلو
 نب ذاعمو «ةفيذحو «سابع نباو :يلعو «ةمامأ يبأ ثيدح :اهنم ؛ةديدع دهاوش اهل ءةحيحص ةعطقلا هذه نأ

 .(1540) «ةحيحصلا ةلسلسلا» :-ًمازل- رظناو .(۳۸۲ /11) «حتفلا» يف رجح نبا اهركذ «مهريغو «لبج
 ۱۹۶۷ /4) (لالبو بيهصو ناملس لئاضف نم باب) ةباحصلا لئاضف باتك يف ملسم هجرخآ (۲)

 .-هنع هللا يضر- ينزملا ورمع نب ذئاع ثيدح نم (۱۷۰) دعب (5605 مقر

 (يقيقحتب - ۱-۱۳۲ ص) «ةفصلا لهأ رابخآ نم ةذبن نايب يف ةفكلا ناحجر» :رظناو

 .يواخسلل

 :لبسملا :هریغو يبارع الا نسبا لاق :نیمدقلا يطخي ىتح بوثلا ءاخرإ :لابسإلا ینعم (۳)

 ۰ «حاحصلا» 46۱۹۳۰ )٤/ «برعلا ناسل» :رظنا .یشم شم اذإ ضرالا ىلإ هلسریو «هبوث لوطي

 .(۳۳۹/۲) (ةياهنلا» ۱۷۲۳ /ه)

 ةاعارم عم «دتشي فاصوألا هذه عمو هلك مرحم لابسإلاو :بجغلاو ربكلاو ءاليخلا لثم (4)
 .(۳6) مقرب يتآلا ثيدحلا يف امك ؛اهنيب قيثولا طبارتلا

 .۱۸ :نامقل (5)

 .«يفا :() يف ()

 -مقر ۲۵3 /۱۰) (رانلا يف وهف نیبعکلا نم لفسأ ام باب) سابللا باتک يف يراخبلا هجرخآ (۷)



 رو الا

 “رطب هرازإ رج نم ىلإ هللا ٌرظنَي ال» :لاقو -۲

frباذع مهلو «مهيكزي الو «ةمايقلا موي مهيلإ هللا رظنی ال ةثالث» :لاقو  

 .«بذاکلا بفلحلاب ةتعلس قَفملاو انملاو «لبسملا :میل

 يف لاتخي هَسأَر جرم هفت هبجعت ٍةَلُح يف يشمي لجر امنيب» :لاقو-٤
 .هيلع قفتم ''”«ةمايقلا موي ىلإ اهيف " لجلجتی رهف ضرألا هب هللا فسخ ذإ ؛هتيشم

 :لاق لي سلا نع [-امهنع هللا يضر-] َرَمُع نب هللادبع نعو -۵

 رظني "مل اليخ ايش "[اهنم] رج نم ةمامعلاو صيمقلاو رازإلا يف لابسالا#
 O ا ا دواد وبأ ءاور ””ةةمايقلا موی هيلإ هللا

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم (۵۷۸۷-

 مقر ۲۵۸-۲۵۷ )١١/ (ءاليخلا نم هبوث رج نم باب) سابللا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 دعب (۲۰۸۷ مقر) (ءالیخ بوثلا رج ميرحت باب) ةنيزلاو سابللا باتك يف ملسمو «-هظفل اذهو- ۸

 .-امهنع هللا يضر- رمع نب هللادبع ثيدح نم (44)

 (۱۰7 مقر ۱۰۲ /۱) (...رازإلا لابسإ ميرحت ظلغ نایب باب) ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 هلثم «...مهيلإ رظني الو ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث» :هلوأو تهنع هللا يضر- رذ يبأ ثيدح نم

 .(۱۷۳) مقرب ىضمو

 ءافیتسا» :رظنا .توصلا عم ةكرح :(ةلجلجلا)و هب فسخي نيح ضرألا يف صوغي :يأ (۳)

 .(۲۹ ص) يناعنصلل ؟لاجرلا ىلع لابسإلا ميرحت يف لاوقألا

 .٩...ضرالا يف لجلجتی وهف هب هللا فسخ ذإ ...» :(ب) يقو

 0۷۸۹ مقر ۲۵۸/۱۰) (ءاليخ نم هبوث رج نم باب) سابللا باتک يف يراخبلا هجرخآ ()
 نم (۲۰۸۸ مقر ۱۱۵۳ /۳) (هبایثب هباجعإ عم يشملا يف رتخبتلا میرحت باب) سابللا باتک يف ملسو

 .-هنع هللا يضر- ةربره يبأ ثیدح

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۵)

 .يئاسنلل «یبتجملا» نم اهتبثأو ءلوصألا نم تطقس ()

 .۷۷» :() يف (۷)

 -,(841/ مقر ٤۳١ /۲) ادهزلا» يق دانهو ۲۰۸ /۸) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ (۸)



 «ىبتجملا» يف يئاسنلاو 4۰۹۶ مقر 7١ /5) (رازإلا لابسإ يف ءاج ام باب) سابللا باتك يف دواد وبآو-

 ۰۹۱۹۱ مقر 487 /5) «یربکلا نتسلا» يفو (۲۰۸/۸) (رازإلا رج يف ظيلغتلا باب) ةنيزلا باتك يف

 مقر ۱۱۸4 /۲) (؟وه مك صيمقلا لوط باب) سابللا باتك يف هجام نباو ۹۹۹6 ۲

 1۱۳۱ مقر ۱4۱ /۵) «بعشلا» يف يقهيبلاو ءاقيلعت (۹/۱۲) ؟ةتسلا حرش» يف يوغبلاو ۲

 قيرط نم (۱۲۵/۱) «سودرفلا» يف يمليدلاو ۱۳۲۰۹ مقر ۳۱۱/۱۲) ؛ريبكلا» يف يناربطلاو

 .رمع نبا نع «ملاس نع داور يبأ نب زیزعلادبع

 :يواحلا يف يطويسلاو ۳6۸ ص) «نیحلاصلا ضاير» يف يوونلا هححصو «نسح هدانسإو

 «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو ؛(۷۷۱/۲) ؛دواد يبأ ننس حيحصا يف ينابلألا انخيشو ۱ /۷)

 داور يبأ نب زسیزعلادبع هیفو «ةبيش يبأ نبا هبرختساو «يذمرتلا الإ ننسلا باحصأ هجرخآ» :(۲۰۲/۱۰)

 .«لاقم هيف

 .!ءاجرالاب يمرو مهو امبر قودص دباع :هنع «بیرقتلا» يف رجح نبا لاق :تلق

 نم لقأب انمدق دقو» :(۳۰-۳۱ ص) «لاوقألا ءافیتسا» يف يناعنصلا لاق ,نسح هدانسإ نأ قحلاو

 :رجح نبا مالك دروأ مث «!هیف فلتخم داور يبأ نب زيزعلادبع هعفر يذلاو ءرمع نبا ىلع افوقوم اذه

 .هب يم ام هرضي ال ؛ًاقودص هنوكب مكحلا دعب :تلقا :لاقو «4...دباعا

 نأل ؛ريضي الو مع نبا ىلع هفقو ًاعقان نأ رهاظلا :-هللا همحر- ميهاربإ نب دمحم ديسلا لاق
 .؟نورثكألا هعفر دقو اصوصخ «عوفرملا ريغ ثيدحلاب يتفي ناك دق يباحصلا

 !ةمامعلاو صيمقلا يف لابسالا ىنعم يقب

 ةداع هب ترج ام دارملا» )107/1١(: «حتفلا» يف رجح نبا لاق دقف ؛ةمامعلا يف لابسإلا امآ

 .«لابسالا نم ناك كلذ يف ةداعلا ىلع داز امهمف ؛تابذعلا ءاخرإ نم برعلا

 ثيلحلا يف هنع يهنملا فارسإلا نم هنإ مث ءاليخلا لجأ نم مرحم داتعملا قوف ةمامعلا ةلاطإف

 نوكت نأ نكمي الف «سأرلا اهلمحب ءوني ءةليقث ًانايحأ نوكت دق اهنأ اميس الو «عدبلا نم كلذك وهو «قباسلا
 ضعبف ؛شامقلا يف فارسإلا نع الضف ؛ليوط نمز ىلإ اهريوكت جاتحي يتلا ةمامعلا هذه لثم و لوسرلل

 .اهريوكتل ةصاخ ةلآ ىلإ جاتحتو «عرذألا تارشع غلبت تامامعلا هذه

 ديعصلا لهأ ضعب بايث يف یرن ام وحن ىلع مامكألا ةلاطإ يف نوكيف ؛صيمقلا يف لابسإلا امآ
 يف ميقلا نبا اهفصو امك اهفصن نأ نكمي اننإف ,نادوسلا لهأ نم انناوخإ ضعب كلذكو ءرصم يف فيرلاو

 الو وه كي يبنلا اهسبلي ملف جارح ًالاک يه يتلا لاوطلا ةعساولا مامكألا» اهنأ ٠١١( /۱) «داعملا داز»

 .(ءاليخلا سنج نم اهنإف ءرظن اهزاوج يفو «هتنسل ةفلاخم يهو تب هباحصأ نم دحأ

 -هذه ةفلاخمب سانلا رهشآ راص دق» :(۱۰۸/۲) «راطوألا لين» يف -هللا همحر- يناكوشلا لاقو



 ۳۹۱ ایه س

 .حیحص دانساپ "”يئاسنلاو

 ؛رازالا لابساو كايإ» ويب هللا لوسر يل لاق :میلس نب رباج لاقو -

 .يذمرتلا هححص "هضم بحبي ال هللا ٌنِإو :ةّلّيْخَملا نم اهتإف

 ةبج نوكي نأ امهنم دحاو لک حلصي ءنيّمك هصيمقل لعج دقو مهدحأ ىريف ءاملعلا اذه اننامز يف ةنسلا=

 ةنؤملا لیقلتو «ثبعلا الإ ةيويندلا دئاوفلا نم ءيش كلذ يف سيلو «ميتي وأ هدالوأ نم ريغصل اصيمق وأ

 نسم الو «ةئيهلا هيوشتو قزمتلا ةعرسل هضيرعتو :عفانملا نم ريثك يف ديلاب عافتنالا عنمو «سفنلا ىلع

 .«ءالیخلاو لابسالاو ةنسلا ةفلاخم الإ ةينيدلا دئاوفلا

 .«يذمرتلا هاور» :(1) يف (۱)

 ۲۰۵-6۲۰۲ /۲) «ریبکلا خيراتلا»و (۱۱۸/۱) «ريغصلا خیراتلا» يف يراخبلا هجرحآ (۲)

 6۳۹4 /4) (رازالا لابس| يف ءاج ام باب) سابللا باتک يف دواد وبأو «۱۱۸۲) «درفملا بدألا»و

 مقر ۸۲/۱۱) قازرلادبعو «دنسملا» يف امهالک (۱۳۰۸) يسلايطلاو (۹4و 75 ۰۱۳ /۵) دمحأو

 مقر) «ظعاوملار بطخلا» يف ديبع وبأو «امهیفنصم» يف (۳۹۱/۸-۳۹۲) ةبيش يبأ نباو ۷۲

 ۱۰۰۱/۲) عناق نباو ۰۱۱۸4 ۰۱۱۸۲) «يناثملاو داحلا» يف مصاع يبآ نباو «(يقيقحتب - 16

 ۳۰۹ ۳۰۱۸ ۳۰۷ مقر 414/۱-8۷۰) يوغبلا مساقلا وبأو ۰۱ مقر ۲۱۰۸/هو ۲۵۲ مقر

 448 /۷) «یربکلا تاقبطلا» يف دعس نباو «ةباحصلا مجعم» يف امهالک (۳۱۶ ۰۳۱۲ ۰

 «لكشملا» يف يواحطلاو ۰61۳۸۸ ۰1۳۸۷ ۸۵ مقر) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو

 «قالخألا مراکم» يف يطئارخلاو 1و ۲۰/۱) «ءامسًالاو ىنكلا» يف يبالودلاو ۳۲۶ /4)

 :(«نآ مظلا دراوم» - ۳۵۰ وأ ؛«ناسحالا» - ۵۲۱ مقر (هحیحص» يف نابح نباو (۱۸ ص)

 ننسلا يف يقهيبلاو ۱۸1 /6) «كردتسملا» يف مکاحلاو :(۳۱۰) «دهزلا دئاوز» يف يزورملاو

 «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو 1۱۳۹ ۰1۱۳۸ مقر ۱۸-۱8۹ /6) «بعشلالاو (۲۳۰/۱۰) «یربکلا

 مجعم» يف يفلسلاو ۲۰۳ /۱) «ةباغلا دسأ» يف يف ريثألا نباو ۳۵۰۶ مقر )۱۳/ ۸۳-۸٩

 ۰۱۵۳۳ ۰۱۵۳۲ ۰۱۵۳۱ مقر ۵4۸ ۵6۷ /۲) ؛ةباحصلا ةفرعم» يف میعن وبأو ۲۲ ص) «رفسلا

 قرط نم (۲۷۰/۱۹-۲۷۱) «فارشألا ةفحت» يف يزملاو (۲۲۵ /۱) «باعیتسالا» يف ربلادبع نباو

 ظفللا اهيف يتلا هدیناسآ ضعبو .هرصتخا مهضعبو «ليوط ثيدح نم ةعطق وهو «ميلس نب رباج نع

 «(يزج ابآ) هفحص مهضعبو (يميجهلا يرج ابأ) هّبباحص ىنك مهضعبو ؛ةحيحص روکذملا
 ۹۳ مقر ۱۱/۳) «ةرهملا فاحتإ يف رجح نباو يبهذلا هقفاوو مکاحلا هححصو

 -۲۷۲۱) «هعماج» يف يذمرتلا جرخأ دقف هفنصملا هلقن يذلا يذمرتلا حيحصت امأو



 بس الخلا ۳۹۲

 البسم يّلصي لجر امنيب : لاق [-هنع هللا يضر-] ةريره يبأ نعو -۷ قلل

 :لاقف ءاج مش ۳[اضوتف بهذف] اضوتف بهذا» :ِكَي هللا لوسر هل لاق «هرازإ
 کس مث اضوتی نأ هترمآ كل ام !هللا وسر اي :لجرلا هل لاقف اضوتف بهذا»

 لبسم لجر ةالص "ابقي ال هللا ّنإو «هرازإ لیسم وهو يّلصُي ناك هر :لاق ؟هنع

 نون .-یلاعت هللا ءاش نإ- ملسم طرش ىلع وهو «دواد ربآ هاور "”هّرازإ

 ثيدح اذهوا :لاقو «اةليوط ةصف رکذو» :لاقو نوکذملا دهاشلا اهيف سیل هنم ةريسي ةعطق (۲۷۲۲--

 .!حیحص نسح

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۱)

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۲)

 باتک يفو (1۳۸ مقر ۲ /۱) (ةالصلا يف لابسالا باب) ةالصلا باك يف دواد وبأ هجرخا (۳)

 نم (۲8۱/۲) ؛یربلکلا ننسلا» يف يقهيلاو 68۰۸۲ مقر ۵۷ /4) (رازإلا لابس) يف ءاج ام بابا سابللا

 .هعفر -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع «راسی نب ءاطع نع هرفعج يبأ نع هریتک يبأ نب يحي نع «نابآ قیرط

 نب قاحسإ) -يندملا :هنع لاقو- رفعج يبأ نيبو هنيب لعجو .هب «ىبحي نع دادش نب برح هاورو
 :ةريره ابأ مسی ملو «هشدح و هللا لوسر باحصأ نم ًالجر نآ» : :لاق هنأ الإ (ةحلط يبأ نب هللادبع

 ءراسي نب ءاطع نع «ريثك يبأ نب یحب نع يئاوتسدلا ماشه هاور» : :لاق مث هبرح ىلإ هدنسب يقهيبلا هجرخأ

 .ءاطعو ىبحي نيب ْنَم طقساف هثدح لَو ينلا باحصأ نم ًالجر نأ

 ءراطعلا ديزي نب نابأ قيرط نم (۳۷۹/۵و 1۷ )٤/ ؛دنسملا» يف دمحأ هجرخآ :ةديبع وبأ لاق

 دلاخ قيرط نم ٩۷۰۳( مقر 1۸۸ /۵) «یربکلا نتسلا» يف يئاستلاو يربنعلا ثراولادبع نب دمصلادبعو

 .لجر نع ءاطع نع «رفعج يبأ نع :اولاقف ؛ىبحي نع ؛يئاوتسدلا ماشه نع «يميجهلا ثراحلا نبا

 :(نطولا راد .ط - ۲۹۳۲ مقر 1۸۰ /۲) «ريبكلا ننسلا راصتخا يف بذهملا» يف يبهذلا لاق
 ۱۷۸/۲) «عومجملا» يف يوونلا هلبق لعف كلذكو «ملسم طرش ىلع انه هححصو ؛«حلاص هدانسإلا

 امهعبتو ۲۸١( /۳) (نيحلافلا لیلدا يف نالع نبا هرقأو ۰۸۰۱ مقر) «نیحلاصلا ضاير»و (40۷/8و

 يف نسيبملا لوقلا» يباتك يف مهتقفاوف هلك كلذ يئغو !(۱۰۲/6) «ىلحملا» ىلع هقيلعت يف ركاش دمحأ
 !ةقباسلا ةعبطلا يف ءيشب فنصملا بقعتأ ملو ۳۵ ص) «نیلصملا ءاطخأ

 «(يندملا رفعج يبأ) ةلاهج ببسب ؛فيعض ثيدحلا نأو ءأطخ كلذ نأ دعب اميف يل نيبتو
 = :ليصفتلا اذهو ءأطخأف «تاقثلا ضعبب هنّيع مهضعبو



 «ملسم طرش ىلع هنإ» :يوونلا لوق ىلع ًاقلعم (۲۷-۲۸ ص) «لاوقألا ءافيتسا» يف يناعنصلا لاق =
 :-انه فتصملا مالك بقعتلا اذه قحليو-

 رفعج وبأ هدانسإ يف :(۳۲۶ /۱) ؛دواد يبأ ننس [رصتخم]» يف يرذنملا ظفاحلا لاقو :تلق»

 .ىهتنا .همسا فرعي ال ةنيدملا لهأ نم لجر

 نب دشار وأ يملسلا نامهج نب ريثك اذه رفعج يبأ مسا :«نئسلا حرش» يف نالسر نبا لاق :تلق

 .ىهتنا .ناسيك

 ءادواد يبأ ننسا ىلع هحرش نم لوألا نطوملا يف ًادوجوم سيل نالسر نبا مالك :ةديبع وبأ لاق]
 .[قيقحتلا ديق نآلا هنأ يل) يمنو «يدي نيب يتلا ةيطخلا (ةيدومحملا) ةخسن نم طقاس وهو «يناثلا يف وهو

 يسبعلا ناسيك نب دشار :هيفو «لوبقم رفعج وبأ يملسلا نامهج نب ريثك :هظفل ام ؟بيرقتلا» يفو

 .ىهتنا .ةسماخلا نم ةقث :یفوکلا ةرازف وبأ ةدحوملاب

 نكلر «نيتفث نيب ددرت دق لب «لوهجم رفعج ابآ نأ يف يرذنملا ظفاحلا مالك ةحص مدع فرعي هبو

 باحصأ هل جرخأ امنإ ءنامهج نب ريثكل ملسم جرخی ملو «ناسيك نب دشار ره ملسم هل جرخأ يذلا

 .عبرألا «نئسلا»

 «ةرازف وبأ هتينك نکل ناسيك نب دشار هنأ ىلع لاد ؛(ملسم طرش ىلع ثيدحلا نإ) :يوونلا لوقف

 وسبآ هتينك كلذ ذإ ءناسيك نب دشار وأ نالسر نبا لوقل هجو الو نامهج نب ريثك هنأ نيعتملاف ءرفعج وبأ ال
 .ىهتنا «رفعج وبأ «نئسلا» يف هنع يورملاو ةرازف

 ىلع- رمألا لب «كلذک وهو ملسم طرش ىلع سيل ثيدحلا نأ ىضم امم ناب :ةديبع وبأ لاق

 جرد يذلا وهو ؛عمج امهنيب قرف ؛(نامهج ني ريثك) ريغ (يندملا رفعج وبآف) ؛يرذنملا لاق امك -قيقحتلا

 .هتارصتخمو «لامكلا» بحاص هيلع

 نب يلع نب دمحم) هنوك لامتحا (۱۹۱/۳۲-۱۹۲) «لامکلا بيذهت» يف يزملا لقن ؛معن

 :(08/11-04) «بيذهتلا» يف رجح نبا لاق «هریغ هنأ حجارلاو !(نیسحلا

 نبا مزج اذهبو :راصنألا نم لجر اذه رفعج وبأ :يمرادلا نمحرلادبع نب هللادبع لاقو :تلق»

 .«نيسحلا نب يلع نب دمحم وه :«هحیحص» يف نابح نبأ لاقو .لوهجم هنإ :لاقو ناطقلا

 هعامسب حرص دق اذه رفعج ابأ نألو ءانذؤم نكي مل يلع نب دمحم نأل ؛ميقتسمب اذه سیلو :تلق
 هللاو هريغ هنأ نيعتف ؛ةريره ابآ كردي ملف نيسحلا نب يلع نب دمحم امأو «ثيداحأ ةدع يف ةريره يبأ نم

 .ملعأ -ىلاعت-

 رفعج يبأ نع ءديبع نب تباث نع «شمعألا نع ةيواعم وبأ انثدحا :«ةییش يبأ نبا فنصم» يفو

 اودع يجورف تألم دق دتشآ تجرخ هوبرض املف «نامثع ىلع نييرصملا عم تلخد :لاق ءيراصنألا



 ؟كءارو ام !كحيو :لاقف «ءادوس ةمامع هيلعو ةرشع وحن يف سلاج لجر اذإف هدجسملا تلعخد یتحس
 يبأ نب يلع وه اذإف «ترظنف :لاق ءرهدلا رخآ مكل ات :لاقف :لاق :لجرلا نم غرف دق هللاو :تلق :لاق
 .بلاط

 هتيحلو قيدصلا ركب ابأ تيأر :لاق .يراصنألا رفعج يبأ نع هديبع نب تباث نع «شمعألا نع هبو
 وه هنأ نظأو قربره يبأ نع يوارلا نيبو اذه نيب مكاحلا دمحأ وبأ قرف دقو ءاضعلا رمج امهنأك هسارو

 يبأ نع راسي نب ءاطع نع ؛بوسنم ريغ رفعج يب نع هریثک يبأ نب ىبحي نع ةالصلا يف دواد وبآ هنعو
 :لاقو ۲۹6-۲۹۵ /4) «دوهجملا لذب» بحاص هرقأو هلقنو «اذم هنظأو «ةريره

 .«وه نم اذه (رفعج ابأ) نأ ًاقيقحت مهل نيعتي مل»

 يف يذلا- (ةنيدملا لهأ نم لجر) (رفعج يبأ) نيب مكاحلا دمحأ يبأ قيرفت :ةديبع وبأ لاق

 ۱۰۰-۱۰۱ /۳) ؛ىنكلاو يماسألا» يف (نامثع لتق موي رادلا دهش) (يراصنألا رفعج يبأ) عم -اندانسإ

 .رجح نبا هركذ يذلا رثألا رخآلا ةمجرت يف دنسأو ۱۱۳۳۰۱۱۳۲ مقر

 بدألا» يف يراخبلا دنع عقو دقق ؛ةريره يبأ نم عامسلاب (نذؤملا رفعج يبأ) حيرصت امأو

 ين «ادنسملا» يف امهالک ۳ (۲۵۸/۲) دمحأو (!ةحنملات عم - ۲۵۵/۱) يسلايطلاو ۳۲) «درفملا

 .٠...نهیف كش ال «تاباجتسم تاوعد ثالث :ثیدح

 اذک !قداصلا (يلع نب دمحم) (رفعج اب) ىمسف هامیدق ةاورلا ضعبل عقو دحاو امهنأب مهوتلاو
 .(۲۲۲/۱) «هیلامآ» يف يرجشلا نبا دنس يف عقو

 ثيدحلا دنع (۲۱۸۱ مقر 1۲۵ /6) «ماهيإلاو مهولا نايب» يف وهف ؛هل ناطقلا نبا لیهجت امأو

 .هببسب يذمرتلا هفعضو ۵۰۲ /۵) (تاوعدلا)و 7١15( /5) (ةلصلاو ربلا) يف يذمرتلا دنع يذلا قباسلا

 ضقان لابسإلا نأ ثیح نم هرهاظب ةنسلا لهأ نم دحأ لقي مل اذلو .فیعض ثيدحلاف ؛هيلعو

 !ءوضولل

 98-457 /۳) (ةاكشملا ىلع يبيطلا حرش» يف هارت امك هريسفت يف فلكتلل يعاد الف ؛هيلعو

 بذعلا لهنملا»و ۱۲۷ /۹) «صلاخلا نيدلا»و ۲۸۲ /۳) «نيحلافلا ليلد»و «(زابلا .ط - ۷۲۱ مقر

 :هيفو ؟(0١/"77) «دوروملا

 !؛ىلوألا ةرملا يف هضرغل نطفي مل هنأل ؛رازإلا لابسإ نم هلعف امل ًارجز ؛ةيناث ءوضولاب لكي هرمآولا
 :لاق

 فعضل ؛ةمئألا نم دحأ هب لقي ملو هرازإلا لبسم ةالص لوبق مدع ىلع ةلالد ثيدحلا يفو»

 !«هفالخ ىلع عامجإلا نأل ؛خوسنم وهف هتوش ضرف ىلعو !ثيدحلا
 - رج نع يهتلا قلطم يف ةتباث ثيداحألا نأ كش البو !ليلد ىلإ جاتحت ىوعد خسنلا :تلق



 ۳۹۵ راسلا

 «اةمايقلا موي هيلإ هللا رظني ال َءاليخ هّبوث رج نم# :ع يبنلا لاقو -۸
 هدهاعتأ نأ الإ "”يخرتسُي يرازإ نإ !هللا لوسر اي :-هنع هللا يضر- ركب وبأ لاقف

 .يراخبلا هاور "اليخ هلعفُي نمم تسل كنإ» :لاقف

 .حيرص ثيدح يف تی ملف هبيسب اهنالطب امأو كلذ ةيهارك ىلع ليلد كلذ يفو «رازإلا-

 :(531/) «نئسلا» يف دواد وبأو -۸۱/۷) «ةفحتتلا» يف امک- «ىربكلا» يف يئاسنلا جرحآ ؛معن

 نما :هعفر دوعسم نبا نع ؛دنسملا» يف امهالك ۱۸۸١( مقر 519/5) رازبلاو (۳۵۱ مقر) يسلايطلاو

 :لاقو ««مارح الو لح يف هللا نم سيلف ؛ءاليخ هتالص يف هرازإ لبسأ

 وبأو «دیز نب دامحو هةملس نب دامح :مهنم ؛دوعسم نبا ىلع افرقوم مصاع نع ةعامج اذه یور»
 .«ةيواعم وبأو ءصوحألا

 «يناربطلاو -(۲ ۳ /۲) يقهيبلا هقيرط نمو- (۳۵۱) «دنسملا» يف يسلايطلا :فوقوملا جرخآو

 .«يأرلاب لاقي ال اذه لثمو» :لاق ۲۵۷ /۱۰) «حتفلا» يف امك ؛نسح هدانسإو

 يف سيلا :هلوق ذإ «نالطبلا هيف سيل نکلو !هرهاظ ىلع ثیدحلا لمح نم عنام الف ؛اذه ىلعف
 نم طقاس وهف «مارحلل الو لالحلل عفتي ال :يأ :لاقي نأ «نالطبلل اهبرقأ ناعمل لمتحم ؛«مارح الو لح

 .هلاعفأب الو هب ةربع الو فيلإ تفتلي ال نیعالا

 ؛هنم ظفحو هللا دنع مارتحا يف الو «هل رفغي ال هنأ :ىنعمب ؛بونذلا نم لح يف سيل :ليقو

 .همارحو هللا لالحب نمی ال :ليقو .لامعألا ءوس نم هظفحي ال هنأ :ىنعمب

 .هنيد قرافو «-ىلاعت- هللا نم ئرب دق :يأ ؟ءيش يف هللا نيد نم سيل :ليقو

 يباستكو (۵۲ /7) «ريدقلا ضيفا ((5//1917) ؛دوهجملا لذب» ۱۷۷ /۳) «عومجملا» :رظنا

 .(ىلوألا .ط - "5) «نيبملا لوقلا»

 هنكلو !فنصملا هدروأ يذلا ثيدحلاك ؛حيرص ظفلب الإ تبثي ال ةالصلا نالطبب لوقلاف ؛هيلعو

 ثيدحو بابلا ثيدح دروأ نأ دعب 578٠-181( /۲) «بذهملا» يف يبعذلا لوقل هجو الو ؛حیحصب سيل

 .«ةريبك رازإلا ّرجو «هجوتم اهنالطب :تلق» :قباسلا دوعسم نبا

 :يأ) هب لقي ملو هانمدق امك ثيدحلا فعضل ؛هجوتم ريغ نالطبلا نكلو «ةريبك وه ؛معن :تلق

 .مهفالخب دتعي ال نمم «(ةيضابإلا) عدبلا لهأ ضعب هركذ ؛معن ءةنسلا لهأ نم دحأ (ةالصلا نالطب

 .!يختريا :() يف (۱)

 (6۷۹۱ مقر ۲۵۸/۱۰) (ءاليخلا نم هبوث رج نم باب) سابللا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 = .-امهنع هللا يضر- رمع نب هللادبع ثيدح نم (01/44 مقر 705 )٠١/ (ءالیخ ريغ نم هبوث رج نم باب)و



 نمم انسل اننإ :مهلوق ؛اهب ةماعلا جاجتحا رثكيو «ةبسانملا هذهب اهركذ بجي يتلا ةمهملا رومألا نمو 2

 !ةثداحلا هذه يف ركب يبأك نحنف «ءالیخ هبوث رجي

 :يه ؟ةددعتم هوجو نم باوصب سيل مالكلا اذهو

 ةفاحن :ثيدحلا يف دراولا ءاخرتمالا ببس نأ )108/٠١(: «حتفلا» يف رجح نبا هركذ ام :ًالوأ
 .هنع هللا يضر- ركب يبأ مسج

 .هدش يخرتسي داك املك هنأل يخرتسي ال :هيلع ًاظفاحم ناك ركب ابأ نأ :ًيناث

 .ركب يبأل هتداهشك ا هللا لوسر نم ةداهش انعم انسل ان :ًالاث

 ریغل لابسإلا امأو «ةريبك ءاليخلل رازإلا لابسإ ّنأ :ثيداحألا يفو» :رجح نبا ظفاحلا لاق :ًاعبار

 ا 5 هميرحت ثيدحلا رهاظف ءاليخلا

 يوونلا مامإلا نأ ريغ «مهنع كلذ ظفاحلا لقت امك «يوونلا مامإلاو ءربلادبع نبا لاق اذكو :ًاسماخ
 .ءاليخلا ريغل ةهاركلاب لاق

 يهنلا نأل ؛ءال يخ هرجا ال :لوقيو هبعک هبوثب زواجي نأ لجرلل زوجي ال :يبرعلا نبا لاق : :اسداس
 یوعد اهناف «يف تسيل ةلعلا كلت نأل ؛هلثتسأ ال :لوقي نأ ًامكح ظفللا هلوانت نمل زوجي الو ءاظفل هلوانت دق

 .حتفلا نم ها ...هربکت ىلع ةلاد هليذ ةلاطإ لب ؛ةملسم ريغ

 دمعتي نأ ملسملل زوجي ال هنأ (هسلاجم) ضعب يف -یلاعت هللا همحر- يئابلألا انخيش دافأو :ًاعباس
 نينثا نیبیسل كلذو ؛ءاليخ كلذ لعفي ال هنأ ىوعدب بوث ةلاطإ

 ابأ نأ ««ءاليخ كلذ لعفت ال كنإ» :ركب يبأل و لوسرلا لوقب قلعتي يذلا وهو :لوألا ببسلا

 هلوق ناك امنإو ؛«ءالبخ كلذ لعفت ال كل: يبلا هل لاقف ءاليوط ابو ذختی مل -هنع هللا يضر- ركب
 ذخاؤت ال رمأ اذه ناب ةي لوسرلا باجأف «هليذ لاطأ ول امك حبصيف .هنع بوثلا طقسي هنأب هلوقل اباوج ةا

 .ءاليخ هلعفت الو ادصق هلعفت ال كنأل ؛هيلع

 كلذ لعفن ال نحن :نولوقي مش «لويذلا ةلاطإ نودمعت اسان ركب يباب حلت نأ زوجي ال كلذلف
 ًاقلطم ءالؤهل دهشت ال ركب يبآ ةثداحف .ءاليخ

 لاقف هنم ليطي نأ زوجي ام رادقمو هبوث يف ملسملل ًاماظن عضو دق كي يبنلا نأ وه :رخآلا ببسلا
 .«رانلا يفف كلذ نم لفسأ ناك امف ؛نيبعكلا ىلإ مث «هيقاس ةلضع ىلإ نمؤملا ةرزإلا :لك

 زع- هللا رظني ال ءاليخ هرازإ رج نما :حيحصلا ثيدحلا يف اهركذ ءاج يتلا ةلعلا دجوي ال ؛انهف

 .«ةمايقلا موي هيلإ -لجو

 -كدمع نيقاسلا تحت رازالا ةلاطإ نأ :ینعمب هيقاس تحت هرازإ ليطي نم رزو نم دشأ هرزو اذهف



 ۳۹۷ زاها بس

 .)«هّیئاس فاصنآ ىلإ نمؤملا ةرزإ» يال لاقو "4

 بفصن ىلإ ملسملا ةرزإ» :هلككي هللا لوسر لاق :ديعس ")[وبا] لاقو -۰

 هذه عم نرتقا نإ نكل هراتلا يف وهو ؛هبحاص هيلع ذخاؤم وهف ؟ال وأ ءاليخ كلذ لعف له ءرظنلا ضغب=
 نإف ءرانلا يفق لاط نإف «نيبعكلا قوف ام ىلإف لاط ناف ؛نيقاسلا فصن ىلإ يوبنلا ماظنلا اذهل ةفلاخملا

 هجوتو هبر ةمحرل هدقف ديعو قحتسي يذلا وهف ءاليخ كلذ لعفي نأ ماظنلا اذهل ةفلاخملا هذه عم نرتقا

 نودب ةلاطإلا زاوج ركب يبأ نم ذخأن نأ يغبني ال كلذل ءةمايقلا موي هيلإ ةمحرلا ةرظنلاب -لجو زع- انبر
 ها ...هللا ءاش نإ حضاو اذهو «قباسلا ثيدحلا ماظن فلاخي اذه نأل ؛ءاليخلا دصق

 نأ ًارخف هيفكيو .دحأ ىلع ىفخي ال -هنع هللا يضر- ركب يبأ قيدصلا لضف نأ مولعملا نم :ًانماث
 ضعب يف يخرتسي هرازإ ناك امدنع هللا باقع نم فاخ كلذ عمو ءةمألا ناميإ نم نازيملا يف لقثأ هئاميإ

 طايخلا ىلإ بهذي نم عم قفتيو ىواستي اذه لهف «هدهاعتي ناكو ,هنم دصق نود ضرألا سماليف نايحألا

 لب ءتشّیو ةريصب ىلع صاعو دمعتم اذهف ءضرألا سمالاي ًاليوط بوثلا نوكي نأب هيصويو هساقم ذخأيو

 «ءارقف اوناك ةباحصلا نأ همعزب يهو ؛ةريطخخ ةملك لوقيف .كيوث عفرا :بابشلل لوقن امدنع -فسألل-

 لب «ةباحصلا ةايحب حضاف لهج اذهو «مهبايث ةلاطإل مهيفكت سبالملا وأ شامقلا نم مهدنع دجوي ال ناكو

 .ملسملا ةديقعو ناميإ يف حدقي رمأ اذهو مهم صقتتلاو ءازهتسالا ىلإ رمألا لصي دق

 رمأ اذهو ءاسنلا لعف نم بوثلا ةلاطإ نأل ؛ءاسنلاب هبشتم نيبعكلا لفسأ هبوث ليطي يذلا :ًاعسات

 :ةملس مأ تلاقف :«ةمايقلا موي هيلإ هللا رظني مل ءاليخ هبوث رج نما :ِلي هللا لوسر لاق «نهقح يف بجاو

 ال اعارذ هنيخريف» :لاق !نهمادقأ فشکتت اذإ :تلاقف ؛«اربش نیخریا :لاق ؟نهلويذب ءاسنلا عنصي فيكف

 .1هيلع ندزي

 نلسري نكف ءاربش نهدازف «هندزتسا مث ًاربش نينمؤملا تاهمأل رو هللا لوسر صخر :ةياور يفو

 .ًاعارذ نهل عرذنف اهل
 مال مأ ةليخم نع ناك ءاوس أقلطم لابسإلا نع رجزلا ةملس ما تمهف...» :«حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 قروع اهمدق عيمج نآل ؛ةروعلا رتس لجأ نم لابسإلا ىلإ نهجايتحال ؛كلذ يف ءاسنلا مكح نع تلاسف

 نأ لصاحلاو :ظفاحلا لاق مث ...طقف ىنعملا اذه يف لاجرلا مكح نع جراخ كلذ يف نهمكح نأ اهل نیبف

 .ابيرق هنع هانلقن ام خلا «... :نيلاح لاجرلل

 «((ناسحإلا» - 6557) نابح نباو )9١15/5-416(: كلامو :.(7/5)دمحأ ظفل اذه )١(

 نم ءزج وهو حیحص هدانساو «يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (415 مقر) طسوألا» يف يناربطلاو

 .ينآلا ثيدحلا

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)



 تن افلا زكي ل سیع عل
 وهف نیبعکلا نم لفس ناك ام «نیبعکلا نيبو هنیب اميف "[حانج ال وأ] جرح الو «قاسلا 5 م 1 ۰ Dr) 5 نم

 .حیحص دانسإب دواد وبأ هاور ””اهيلإ هللا رظني مل "رطب هرازإ رج نم] هرانلا يف

 ةا هللا لوسر ىلع تررم :![-امهنع هللا يضر-] رمع نبا لاقو -۱

 تذرف ءاذز» :لاق مث «هتعفرف «(كرازإ عفرا !هللادبع اي» :لاقف ءاخرتسا يرازإ يفو

 .ملسم هاور "" .عب اهارحتأ ُتلز امف

 ليوارس وأ ءةّبج وأ «ضرألا رسمت نأ داكت هد ذختا نم لكو

 :هريغو «دواد يبأ ننس» عوبطم يفو ؛«حانج الو» :(ب) يفو «() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 .هانتبثأ يذلا الهو ؛«حانج ال وأ»

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 ۰۱۰۵ /۳) دمحأو (۲۲۲۸ مقر) يسلايطلاو (۲۰۳ /۸) «فتصملا يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ (۳)

 (4۸۳/۰) ةناوع رسبأو (4۸۰ مقر ۲۱۸/۲-۲۹۹) یلعی وبأو (۷۳۷ مقر ۳۲۳ /۲) يديمحلاو (۷ 6

 ٩۱6- /۲) (هبوث لجرلا لابسإ يف ءاج ام باب) سابللا باتک يف «اطوملا» يف كلامو :«مهدیناسم» يف

 ردق يف باب) سابللا باتک يف دواد وبأو ۱۹۹ ص) «هتخیشم» يف نامهط نب ميهاربإو ۲ مقر 6

 (ءاليخ بايللا رج ميرحت باس) سابللا باتک يف هجام نباو ۶۰۹۳ مقر ۵۹ )٤/ (رازالا عضوم
 نابح نباو ۹۷۱6-۹۷۱۷ مقر 4۹۰-1٩۱ /۵) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلاو :(۳۰۷۳ مقر ۱۱۸۳/۲)

 «بادالا9و (1 44 /۲) «یربکلا ننسلا» يف يقهييلاو ««ناسح)الا» - ٥٤٤١-٠٤0٠ (حیحصلا» يف

 ثیدح نم (۳۰۸۰ مقر ۱۲/۱۲) !ةنسلا حرشا يف يوغبلاو ۱۱۳۳ مقر ۱۶۷ )٥/ «بعشلالاو (1۱۵)

 .-هنع هللا يضر- يردخلا دیعس يبأ

 ةاکشم» يف ينابلألا انخيشو 4۳۰۰ ص) ؛نیحلاصلا ضايرل يف يوونلا هححص «حيحص هدانساو
 .(۱۲4۳ /۲) «حيباصملا

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (4)

 «(۲۰۸۲ مقر ۱۷۵۳ /۳) (ءاليخ بوشلا رج میرحت باب) سابللا باتک يف ملسم هجرخأ (0)

 .*نیقاسلا فاصنآ :لاقف ؟نيأ ىلإ :موقلا ضعب لاقف» :دازو

 نع فلتخت يهو «هفلخ نم قش هيفو «نامك هل :عساو بوث نم فلأتت يتلا ةيبفألا نم عون ()

 هعضوو وحنب (۲3۵ ص) "همجعما يف يزود هفصو دقو «مامألا نم نوکت ريخألا ةحتف ذإ ءاذهب (ءابقلا)

 -ةيخيراتلا رداصملا نم يمالسالا رصعلا يف ةيمالسالا ةيبرعلا سبالملا» هباتک يف يديبعلا حالص ذاتسألا



 ۳۹۹ زاویه —-

 ٠ [ةيفاعلا هللا لآسن] روکذملا دیعولا يف لخاد وهف «"'”ةّيجافخ

 د e دع

 .(لاجرلل يجراخلا ندبلا سابل) تحت (۲۷۸-۲۷۹ ص) «ةيرثألاوح

 يجراخ سابل هنأ ىلع دعب اميف لمعتسا دقو «يلخادلا سابللا نم هنأ لاورسلا يف لصألا )١(

 «هلفسآ مسجلا نم رتسي هنأ يف زيمتيو «ناقاسو ةزجح هل ام وهو ؛(نولطنبلاب اننامز يف فرعي ام هبشي) ندبلل

 وهو (خسرفملا)و (جقرخملا)و (يجافخلا) اهنم ؛هتئيه بسحب «عاونأ ىلع وهو ءاطيخمو ًالّصفم نوكيو

 بجسم ىلع ةسبلا» ديس نبال (۸۳ /4) «صصخملا» :رظنا .ةوشحم ريغ ءامسأ ليوارس اهنمو «عساولا

 ةيبرعلا سبالملا» 44۸ ص) «ةيمالسإلا دوهعلا يف اهروطتو ةيبرعلا سبالملا» «(1-51* ص) «ثارتلا

 .(۱۹۵-۲۱۰ ص) «يمالسالا رصعلا يف ةيمالسالا

 سانلا رثكأ نأل ؛(رازإلا) ظفاب ربخلا درو امن :يربطلا لاق ءرازإلاب ًاصاخ سیل مكحلا ؛معن (1)
 لاق «يهنلا يف رازإلا مكح اهمكح ناك عيراردلاو صمقلا سانلا سبل املف «ةيدرألاو رازإلا نوسبلي اوناك

 كلذ عيمج لمشي هنإف «بوثلاب صنلا تأي مل ول «حيحص سايق اذه :لاطب نبا

 :ةجاحلا اهيلإ مويلا سمت ءةمهم رومأ ةثالث ىلع هبنأ ءًاريخأو

 لاجرلل نأ لصاحلاوا :ماقملا اذه يف مالك دعب (۲۵۹/۱۰) «معتفلا» يف رجح نبا لاق :لوألا

 رخآف .«نييبعكلا ىلإ وهو ؛زاوج لاحو .قاسلا فصن ىلع رازالاب رصنقي نأ وهو ؛بابحتما لاح :نيلاح

 نييعكلل سيلو -نینجلا نع مدقلا ةيادبو قاسلا ةياهن نيب ناتتتانلا ناتمظعلا امهو- نيبعكلا ىلإ بايثلل دح
 .بايثلا يف قح

 .هنع يهنم اذه نأ كش الو «ةبكرلا ىلإ لصي ىتح بوثلا ريصقت يف بابشلا ضعب اولغي :يناثلا

 .«قاسلا فصن قوف رازإلا نوهركي اوناک» :لاق نيريس نبا نع حيحص دانسإب ةبيش يبأ نبا جرخأ

 ىلع هنأ نظيو «لابسإلا ةجرد ىلإ هليوارس ليطيو قاسلا فصن ىلإ هبوث مهضعب رصقي :ثلاثلا

 .هل هبنتلا بجي اذهو «ةنسلا ىتأو ةداجلا

 ليوارسلا ءاخرإ نم سانلا ضعب هلعفي ام امأ» :-هللا همحر- زاب نب زيزعلادبع ةمالعلا خيشلا لاق

 فصن نيب ام هوحنو صيمقلا نوكي نآ ةنسلاو ءزوجب ال اذهف ؛قاسلا فصن ىلإ صيمقلاو نيبعكلا تحت

 .(480) «ةوعدلا# ةلجم :رظنا .ها .قيفوتلا يلو هللاو ءاهلك ثيداحألاب ًالمع ؛نيبعكلا ىلإ قاسلا

 ام ؛روكذملا ديعولا» فنصملا لوق دعب ةدايز خسنلا ضعب يفو «() نم طقس نيتفوقعملا نيب امو

 ؛كلذ لحي ال هنأ ملعاو .هنع رجژ هدلب لهأ نم هلاثمأل ایزو ةداع هلعف نان ؛ًاهيت وأ ًارطب هلعف اذإ» :هصن

 ."ملعأ هللاو «رانلا يفف ؛رازإلا نم نيبعكلا نم لفسأ ام» :-مالسلا هيلع- هلوقل



 نوسمخلاو ةثلاثلا ةريبكلا
 و 2 2

 لجرلل بهذلاو ریرحلا سابل

 ."4ريخ كلذ ىوقتلا سابلوإل :-یلاعت- هللا لاق]

 ©”«ةرخآلا يف هي مل ايندلا يف ریرحلا سبل نما ةه يبنلا لاقو -۲
 ."![هيلع قفتم 1 57 0 0 ١

 يف هل قالخ ال ْنَم [ایندلا يف] ٌريرحلا سبب امنإ» :للي لاقو -۳
 .يراخبلا هاور “«ةرخآلا

 .بيصنلا :قالخلا

 ليو :يتّم روكذ ىلع ريرحلاو بهُذلا سابل رخ :: لاقو -6
 .يذمرتلا هححص «مهنانال

 ۰۲۲ :فارعألا (۱)

 -۲۸4/۱۰) (هنم زوجي ام ردقو لاجرلل ريرحلا سيل باب) سابللا باتک يف يراخبلا هجرخأ (۲)
 ۱5۵ /۳) (...ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا ميرحت باب) سابللا باتك يف ملسو ۰۵۸۳4 مقر ۵

 .-هنع هللا يضر- كلام نب سنأ ثيدح نم (۲۰۷۳ مقر

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 ۲۸۵ /۱۰) (هنم زوجي ام ردقو لاجرلل ريرحلا سبل باب) سابللا باتك يف يراخبلا هجرخآ (5)

 لاجرلا ىلع ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا میرحت باب) ةنيزلاو سايللا باتك يف ملسمو 0۸۳۵ مقر

 يضر- باطخلا نب رمع ثيدح نم (۷) دعب (۲۰۹۸ مقر) (لاجرلا ىلع ريرحلاو بهذلا متاخو ءاسنلاو

 .-هنع هللا

 .ةيطخلا خسنلا نم طقسو «نيحيحصلا» نم نيتفوقعملا نيب امو

 ۰۱۷۷۲۰ مقر ؟5١//7) (بهذلاو ريرحلا يف ءاج ام باب) سابللا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ (0)

 ننسلا» يفو (۱۷۱ /۸) (لاجرلا ىلع بهذلا ميرحت باب) ةنيزلا باتك يف «یبتجملا» يف يئاسنلاو

 -(045) ديمح نسب دبعو (8 ١1/1245 ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ /5) دمحآو ء(۳۳٤۱۹ ۰۹٤٤٩ مقر) «یربکلا



 39 زاها

 ناو «ةّضِفلاو بمثل ةينآ يف برشن نآ ع يلا اناهن» :ةفيذح لاقو مهم

 .يراخبلا هاور "هيلع سلجن نأو «جابیلاو ريرحلا سبل نعو ءاهيف لكأن

 هنطب يف  رجرجی امنإ ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برش نما: لاقو -65 , (۸)۲ ه ف
E O e3  

 .هيلع قفتم "«منهج ر

 51 عبرأ رادقم يفو ةكحلل ريرحلا يف صخر ةا هنأ تبثو -۷

 نباراد .ط - 508 مقر /5١/؟) «عماجلا) يف بهو نباو «؟مهديناسم» يف (۵۰7) يسلايطلاو-

 يف يواحطلاو ««فنصملا» يف امهالك (717/4) ةبيش يبأ نباو (۱۹۹۳۰) قازرلادبعو «(يزوجلا

 يف نيهاش نباو (۲/) «رائآل يناعم حرشفو (8۸۲۳ ۰4۸۲۲ ۰1۸۲۱ 4۸۲۰ ۰6 ۱7) ؟لكشملا»

 :(۱8۱/4و 1۲0 /۲) «یربکلا ننسلا» يف يقهيلاو ۰ ۸۹ 0۸۸ مقر) «هخوسنمو ثیدحلا خسان»

 .يرعشألا یسوم يبأ ثیدح نم (۲۰۵ /17) «راکذتسالالو 6 ۰۲۹۳ /۱8) !دیهمتلا» يف ریلادبع نباو

 ححصو «حصیال لولعم بابلا اذه يف یسرم ييآ نع دنه يبأ نب دیعس ربخ# :متاح وبآ لاق
 .دیعس يبأ ىلع هففو (۲۶۱-۲4۲ /۷) «للعلا» يف ينطقرادلا

 يناعم حرش :رظنا .ةرتاوتم ملعلا لهأ نم ریثک اهّدع لب ءةحيحص ةريثك ثيداحأ بابلا يفو

 «ليلغلا ءاورإ»و ۰68۸ ص) هرثاتملا مظن»و :(۲۲۲/6-۲۲۵) (ةيارلا بصناو ۲۶۷ /6) ؛راثآلا

(۳۰۵/۱). 

 يفو (0470 مقر ۵۵4 /4) (ضضفم ءانإ يف لكألا باب) ةمعط الا باتک يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 اذهو- (۵۸۳۷ مقر) (ریرحلا شارتفا باب) سابللا باتکو (۵7۳۳ مقر) (ةضفلا ةينآ باب) ةيرش الا باتک

 نم (۲۰۱۷ مفر) ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا میرحت باب) ةنيزلاو سابللا باتک يف ملسمو ء-هظفل

 .-هنع هللا يضر- ةفيذح ثیدح

 نم ءار مث «ةروسكم ميج مش ءارلا نوكسو ؛ميجلا حتفو «ةيناتحتلا مضب :رجْرَجُي (۲)

 .سرفلا كف يف ماجللا توص وحن «جاه اذإ هترجنح يف ريعبلا هدّدري توص :وهو ؛(ةرجرجلا)

 يف ملسمو «(0715 مقر )41/1١ (ةضفلا ةينآ باب) ةبرشألا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 ةملس مأ ثيدح نم (۲۰۱۵ مقر ۱۱۳4/۳) (ةضفلاو بهذلا لامعتسا ميرحت باب) ةنيزلاو سابللا باتك

 ۰۱۰۰ مقر ۲۷۲-۲۷۳ /۱) يقهيبلل «تايفالخلاا ىلع يقيلعت يف ليصفتب هتجرخو تاهنع هللا يضر-

 .تاحلاصلا منث هتمعنب يذلا هلل دمحلاو «(۱۹4 مقر ۳۳۵ /۱) «هباشتملا صيخلت يلات»و (۱

 ۹۰ ۰۲۹۱۹ مقر) (برحلا يف ریرحلا باب) ريسلاو داهجلا باتک يف يراخبلا جرخأ (4)

 -باتک يف ملسمو ۵۸۳۹ مقر) (ةكحلل ریرحلا نم لاجرلل صخري ام باب) سابللا باتکو ۲



 يللا
 كك يت ي تست

 تر وأ نيزحلا لح وسلا ی وشو بم نس يفو «””عباصأ

 كي يبنلا نأ سنأ نع (۳۰۷۲ مقر) (ةكح هب ناك اذإ لجرلل ريرحلا سبل ةحابإ باب) ةنيزلاو سابللا=

 .امهب تناك ةكَح نم هریرحلا نم صيمق يف ريبزلاو فرع نب نمحرلادبعل صخر

 .برجلا يه ةكحلا :تلق

 مقر) (هنم زوجي ام رذقو لاجرلل هشارتفاو ريرحلا سبأ باب) سابللا باتك يف يراخبلا جرحا (۱)
 ءانإ لامعتسا ميرحت باب) ةنيزلاو سابللا باتك يف ملسمو ۸ 0859 ۰9۸۳۰ ۰0۸۳6 ١(

 ان هوس (15) دعب (2074 مقر) (لجرلا ىلع ريرحلاو بهذلا متاخو ءاسنلاو لاجرلا ىلع ةضفلاو بهذلا

 «نيعبصإ عضوم الإ ؛ريرحلا سبل نع اي هللا يبن ىهن :لاقف «ةيباجلاب بطخ باطخلا نب رمع نأ :-هظفل
 .عبرأ وأ ثالث وأ

 دواد وبأو (۱۷۷۰) يذمرتلاو ((74-70 /۷) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخأ ام ىلإ ريشي (؟)

 يسلايطلاو ««مهنسا يف (117170/5) يفهيلاو (157/8-154) يئاسننلاو (6۲۳۳ 7

 يف ةبيش يبأ نباو ««مهدیناسم» يف (۱۵۰۲ ۰۱۵۰۱) ىلعي وبأو (۲۳/۵و ۳۸۲ /4) دمحأو (۱۲۵۸) .

 215:7) «لکشملا»و ۸ ۲0۷ )٤/ «رانالا يناعم حرش» يف يواحطلاو 444٩(« /۸) «فنصملا»

OEY٠١(« ۱6 مقر) ؛ديرافملا» يف ىلعي وبأو (۲۸۱۱) «يناشملاو داحآلا» يف مصاع يبأ نباو  

 - ۵11۲ مقر) (حيحصلا» يف نابح نباو ء(١۳۷ ۱۳۷۰ ۱۳۹۹ مقر /۱۷) «ریبکلا» يف يناربطلاو

 بيذهت» يف يزملاو ۵۵6۷ مقر ۲۲۲۹/6-۲۳۳۰) «ةباحصلا ةفرعم» يف ميعن وبأو («ناسحالا»

 بالکلا موي هفنأ بيصأ هنأ دعسآ نب ةجفرَع نع (ةفرط نب نمحرلادبع ةمجرت) (۱۹۲/۱۷) «لامکلا

 نم انا ذختي نأ لي يبنلا هرمآف هيلع نتناف تفضف :يأ- قر نم ًافنأ دخناف تقیلهاجلا يف برح مسا-
 ءاسهدا

 نوع» بحاص لاقو «(بهذلاب نانسآلا طبر يف ءاج ام باب) دواد وبأ هيلع بّوبو «نسح هدانسإو
 .«بهذلاب نانسألا طبر اذكو «بهذلا نم فنألا ذاختا ءاملعلا حابأ هبو ...» :ادوبعملا

 نم دحاو ريغ ىور دقو" :هبقع لاقو «(بهذلاب نانسألا دش يف ءاج ام باب) يذمرتلا هيلع بیو
 :«يذوحألا ةفحت» بحاص لاقو ء!مهل ةجح ثيدحلا اذه يفو بهذلاب مهنانسآ اودش مهنأ ملعلا لهأ

 ىرج امو «ب نانسألا طبرك ؛ةرورضلا دنع لاجرال بهذلا نم ريسيلا لامعتسا ةحابتسا هيف :يباطخلا لاق»

 .«هارجم هيف هريغ يرجي ال امم هارجم

 «ةريهش ةريثك كلذ يف ةدراولا راثآلاف ؛بهذلاب نانسألا دش يف فلسلا نع درو ام ىلإ ةبسنلاب امآ

 :اهنم ؟(؟100/4) ؛ةيارلا بصن» يف يعليزلاو (4۹۹ /۸) هفنصملا» يف ةيش يبأ نبا اهركذ

 -«فنصملا» يف ةبيش يبأ ن نباو تهظقل روكذملاو- (۲۳/۵) هدنسملا» يف دمحأ هجرخأ ام



 f اکا ےک

 ديعولا يف ف لخد دقف ؛بمهُذلا ؟ خو ۰ لا وا واع کر لا

 **كلذب قسفو روکذملا

 د ع 8

 «بهذلاب هنانسأ دش دق هللادبع نب ةريغملا تيأر :لاق «ناميلس يبأ نب دامح نع نسح لنسب (544/8)-

 .هب سأي ال :لاقف ,ميهاربإل كلذ ركذف

 ؟داعملا دازف يف ميقلا نبا هلاق ام ريرحلا صخي اميف فنصملا مالك نم ؛هوحنو» يف لخدیو

 نم امإ ةجاحلاف ةحجار ةحلصمو ةجاحل الإ لاجرلا ىلع هميرحتو» :(ةلاسرلا ةسسؤم .ط - ۷۷ /©)

 ةرثكو ءةكحلاو ءضرملاو «برجلل هسابل :اهنمو «هاوس ةرتس دجي ال وأ «هريغ دجي الو دربلا ةدش

 .«لمقلا

 (ةفلك) -ًاضيأ- یمستو «ةمامعب وأ ءاهدحو سبلت سارلل ءاطغ :ّلَلا :شكرزلا لک (۱)

 (شکرزلا ةتولك) اهالعأ عاونأ يهو ؛نييبويألا نيطالس رصمب اهسبل ثدحتسا دقو «(ةتفلك)و (ةاتفلك)و

 يزيرقملل «كولسلا» :رظنا .ريرحلا نم طويخب شکرزت تناكو ءارمألا اهسبلب صتخب ناك يتلا

 .(۳۱۳ ص) «يزود مجعماو ؛(شماهلا - )۱/ 1٩۳/۲

 .بهذلا نم بایثلا هب یشوت ام :وهو ؛زارط عمج :بهذلا زرط (۲)

 ناك ءرهوجلاب عمرم وهام اهنمو ءبهذلا نم مازح وأ ةقطنم : :يهو ؛(ةصایح) اهدرفم (۳)

 -۱۱۹) «يزود مجعم» :رظنا .دانجألل ةضفلا صئاوح تناکو داّرقلاو كيلامملا رابکو ءارمألا اهسبلی

 حئافصب هنییزت :جاتلا صیوخت» :«سوماقلا» يفو تسجعملا ءاخلاب- (صئاوخ) لمتحیو ۰

 .«بهذلا

 ال ةنيزلا لجأ نم لاجرلل ةيبهذلا نانسألا بيكرت نم مايألا هذه رهتشا ام ديعولا يف لحدي (4)

 «ةيبهذلا تاعاسلاب يلحتلا كلذكو «ةيبهذلا تايلاديملاو مالقألا لمحو ءةيبهذلا رارزألا سبلو «بيبطتلا

 نم اذه يف مارحلا عمتجيو «ةيبهذلا متاوخلا وأ دئالقلا وأ رواسألا سبل نم ةقسفلا نيب رهتشا امع ًالضف

 :نیهجو

 .ءاسنلاب هبشتلا :لوألا

 .بهذلاب يلحتلا :رخ لاو

 ,هتمارکو هتعاطب انیلع نمي نأو همراحم انبابحأو انتایرذو اتبنجی نأ هللا لاسن



 نوسمخلاو ةعبارلا ةريبكلا

 فو هوحنو " قبالا دبعلا

 .۳هةالص هل بقت مل دبعلا ّقبأ اذإ» ةا ىبنلا لاق -۸

 .ملسم امهاور ملا هنم ترب ذقف َقبأ رابع امیأ» :لاقو "4
 هللا يضر-] رباج ثيدح نم ؛(هحيحصا يف ةميزخ نبأ یورو ۰

 مهل ٌدعصت الو ةالص مهل هللا ٌلبقي ال ةثالث" هیت هللا لوسر لاق : :لاق [- -هلع

 سد ىلإ عجرب یتح قبلا بلا : :ةلسح

 .رفکلا دالب ىلإ هالوم نم براهلا :داري دقو .هكلام نم براهلا :يأ )١(

 ةءاسإلاو ناركُلاب اهلباقو ؛هيلع قوقحلا باحصآ نم تلفت نمو «هيبأ نم براهلا دلولا :لثم (۲)

 الإ يعرش غّوسم نود ءوس عينصب كلذ لباقو «هانملعو نيترو «هيلإ انسحأ نم ضعب ىلع هانولب امك

 مهل هللا لأسنو «ءالؤه عينص وكشن هللا ىلإو «هللاب الإ ةوق الو «بيرلا عبتو ؛نظلا ءوسو دسحلاو دقحلا

 .(نیعبسلا ةريبكلا) تحت ينأيس امب (رئابكلا) نم ءالؤه عينص نوک نّيعتيو ءةيادهلا

 (۱۲4) دعب (۷۰ مقر ۸۳ /۱) (رفاک قبآلا دبعلا ةيمست باب) ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ (۳)
 .-هنع هللا يضر- هللادبع نب ريرج ثيدح نم

 لوبق :عاونأ هل لوبقلا» ناف «ةمذلا نم اهطوقس مدع وأ ءاهؤاضق هنم مزلتسي ال ةالصلا لوبق مدعو

 عقي مل ناو «باوثو ءازج لوبقو «ىلعألا الملا نيب هب لماعلا ىلع ءانثو «ةاهابمو دادتعاو «ةبحمو اضر

 هباق رضحي مل نم ةالص لوبقك ءازجو باوث هيلع بترتي مل ناو :طقف باقعلل طاقسإ لوبقو «لوألا عقوم

 ةالص كلذكو ءاهيلع باث الو ءضرفلا طقست اهنإف ءاهنم لقع ام الإ هتالص نم هل سيل هنإف ءاهنم ءيش يف
 نورمؤي الف اذه عمو ؛ل ابقت ال ءالؤه ةالص نأ ققح دق ضعبلا ناف ؛هقدصف ًافاّرع ىتأ نم ةالصو «قبآلا

 مييقلا نبا هلاق «مهتمذ نم اهطوقس يف ال «باوثلا لوصح يف وه امنإ مهتالص لوبق مدع نأ ينعي ؛ةداعإلاب

 .(۳۲-۳۳ ص) «فینملا رانملا» يف

 نب ريرج ثيدح نم 1٩( مقر) (ًارفاك قبآلا دبعلا ةيمست باب) نامیالا باتک يف ملسم هجرخأ (6)
 .-هنع هللا يضر- هللادبع

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (0)



 ."”ةوحصي ىتح ٌنارْكّسلاو .ىضري یتح اهجوز اهيلع طخاّسلا ةأرملاو «”'هيلاوم

 "![-هنع هللا يضر-] يلع ثيدح نم مكاحلل «كردتسملا» يفو -۱

 .«هيلاوم ریغ ىلوت نم هللا َنعل» :ًاعوفرم
 ديت نب ةَّلاّضُف ثيدح نم " نیخیشلا طرش ىلع «كردتسملا» يفو -۲

 ل ل وسلا دل سل و جملا قراف لجر :"مهنع است ال ةثالث» :اعوفرم

 .«مهيديأ يف هدي عضیفا :ةدايز «ةميزخ نبا حیحص» يفو ؛؛هالوم» :(1) يف (۱)

 («ناسحالا» عم - ۵۳۵۵ مقر ۱۷۸/۱۲) نابح نباو (۹6۰ مقر 55 /۲) ةميزخ نبا هجرخآ (۲)

 (۳۸۹/۱) ؛یربکلا ننسلا» يف يقيييلاو (۱۰۷۶/۳) !لماكلا» يف يدع نباو «(امهیحیحصا يف

 نب يلع ةمجرت) (۳۱۳/۶۱-۳۱8) «قشمد خیران» يف رکاسع نباو ۸1۰۰ مقر) «نامیالا بعشاو

 .هب «رباج نع «رلکنملا نب دمحم نع دمحم نب ریهزانثدح «ملسم نب دیلولا قیرط نم (رادنب نب نسحلا
 نم اذه :تلق» :(1141 مقر ۳۸۳/۱) «هبذهما يف فنصملا هيلع قلعو «اریهز هب درفت» :يقهيبلا لاق

 .«ريهز ريكانم

 اهیبسب ف عضف «ةميقتسم ريغ هنع ماشلا لهآ ةياور «يميمتلا دمحم نب ريهز «فيعض هدانسإ :تلق

 نم (نيمرحلا .ط - ٩۲۳۱ مقر 44 /4) «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ دقف ءاهيف برطضاو ءاهنم اذهو

 «ةرهملا فاحتإ» يف رجح نبا ركذو .هعفر رباج نع ءليقع نب دمحم نب هللادبع نع دمحم نب ريهز قيرط
 :هيف نکلو .هب دیلولا قيرط نم «هحیحصا نم (ةالصلا) يف ةميزخ نبا دنع هنأ (۲۲۷۶ مقر ۳

 هداعأو «هانركذ ام هيف يذلا امنإو ؛هعوبطم يف دوجوم ريغ اذهو ؛اردكتملا نبا نع :لدب «؛ريبزلا يبأ نع#
 رجح نبا هركذ يذلا حص ناف «نابح نبال الإ كانه هزعي مل نكلو :0143 مقر 08١ /۳) يف ةداجلا ىلع

 هاور» )١/5(: «عمجملا» يف لاق امل يمثيهلا اذهل هبتتي ملو ءريهز بارطضا هوجو نم ثلاث نول اذهف

 .(تاقث هلاجر ةيقبو هفعض هيفو «نسح هثيدحو «ليقع نب دمحم هيفو «طسوألا» يف يناربطلا

 فیعضا ۱۰۷۵ مقر) «ةفيعضلا ةلسلسلا# ء(۷١۴١۳ مقر ۳۲۹ /۳) «ریدقلا ضيف» :رظناو

 ..(۱6۲۰ ۰۱۲۱۸ ۰۱۱۸۹ مقر) «بيهرتلاو بیغرتلا

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۳)

 .كانه هجیرختو 4۳۱۳) مقرب همامتب ينأي «لیوط ثیدح نم ةعطق (6)

 .*...هطرش ىلع «كردتسملا» يفو» :(ب) يف ()

 -ةياغ نع ةيانك اذهو لاملا حبقو «لاحلا ءوس نم هيلع مه ام فرعت نأ عیطتسنال كنإف :يآ ()



 سرو ایا 6

 اهنع باغ ةأرماو [تامف] با ٌدبعو ءايصاع تامو هّمامإ ىصعو دعای
 0 هيام تف (4)وو ةنوؤملا اهافك عرق و1 اھو

 .نيكلاهلا نم مهنإف :يأ Î ا «فاحتإلا» يف يديبڙلا لاقو «يدنسلا هلاق .مهلاح ةعانش-

 .(576 مقر) ىلع قيلعتلا يف هانمدق ام : -ًامازل- رظنا (۱)

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 .ًاديعب وأ ابيرق (۳)

 .ةوسكو ةقفن نم ايندلا ةنزم :يأ (4)

 (۳۷۹۵) رازبلاو (14/5) دمحأو ۵۹۰ مقر 48/7) ادرفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ (0)

 2484 مقر) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو «(«ناسحلا» - 5504) «حیحصلا» يف نابح نباو «اامهیدنسم» يف

 يسدقملا نيدلا ءايض هقيرط نمو- (۷۹۰ ۰۷۸۹ ۰۷۸۸ مقر /۱۸) «ريبكلا» يف يناربطلاو ( ۰

 يناهبصألا ةنسلا ماوقو ٤۳(-« مقر) «دمحأ مامإلا ةياور قفاو امم ئرقملا نمحرلادبع يبأ ثيدح نما يف

 يف يقهيلاو (۱۱۹/۱) (كردتسملا» يف مكاحلاو «(457 مقر 800-401 /۱) «بيهرتلاو بيغرتلا» يف

 يبأ نع نيقيرط نم ١( مقر) اربكلا مذو عضاوتلا حدم» يف ركاسع نباو ۷۷۹۷ مقر ١0 /1) «بعشلا»

 .هب ,ةلاضف هثدح .ينجلا كلام نب ورمع يلع يبأ نع «یناه

 «يرصملا ينالوخلا یناه نب ديمح یناه وبأ هب درفت بیرغ نسح ثيدح اذه» :ركاسع نبا لاق

 .(تاقث هداتسإ لاجرو

 هاجرخی ملو هتاور عيمجب اجتحا دقف «نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح اذه» :مکاحلا لاقو

 !!«صيخلتلا» يفو انه يبهذلا هقفاوو !«ةلع هل فرعأ الو

 ئناه وبأو ؛«امهيحيحص» يف ناخيشلا هل جرخي مل يبنجلا يلع وبأف ءكلذك سيل :ةديبع وبأ لاق
 .(047) ؛ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلآلا انخيش هححصو «حيحص هدانسإ نأ الإ ءيراخبلا هل جرخي مل

 يف هازعو ««تاقث هلاجرو» :-يناربطلاو رازبلل هازعو- (۱۰۵/۱) «عمجملا» يف يمشيهلا لاقو

 «نسیقتملا ةداسلا فاحتإا يف يديبزلا هازعو ««تاقث هلاجر» :لاقو هدحو يناربطلا یل( ۲۱)

 يف يمئيهلا طرش ىلع يه يتلا نادمح نبا ةياور نم هعوبطم يف سيل وهو :یلعی يبأ ىلإ (۳۲۷)

 امو ۱۱۲۰۸ مقر 0507-577 /15) «ةرهملا فاحتإلا :رظناو .دمحأ ىلإ هوزع توف یقیف ؛«عمجملا»

 .(نيرشعلاو ةنماثلا ةريبكلا) ىلع ةقيلعت رخآ يف (جربتلا) نع هانبتك
 ««تجوزتفا ىلإ (5؟4/١) «عمجملا» يفو ؛عضاوتلا حدم» عوبطم يف (تجربتف) ةملك تفرحتو

 -:نینقتملا ضعب طخبو» :(77177/56) «فاحتإلا» يف يديبرلا لاقو ««ءايحإلا» يف كلذك تعقو دقو



 0 ززاتکیلا

 نوسمخلاو ةسماخلا ةريبكلا

 [-ىلاعت-] هللا ریغل حبذ نم

 ."”خيشلا يديس مساب :لوقي نأ لثم

 «4...قسي و يلع هللا مسا کد مامی اوت الو :-یلاعت- هللا لاق

 .ةيآلا

26020 

 يضر- ایل نأ «يلع ىلوم ۍناه نع ءهيبأ نع ؛نمحرلادبع نب ءالعلا -۳
 لوسر نم املع كدنع نأ نوعّدي :لاق ؟سانلا لوقي اذام !ىناه اي :لاق -هنع هللا

 هللا لوسر نم هتعمس ام اذه :اهيف هفيس نم ًةفيحص جرختساف ؛هرهظت ال ب هللا
 «هيدلاول قاعلا هللا ّنعلو «هيلاوم ريغ ىلوت نّمو ؛هللا ريغل حب نم هللا ْنعل» لكي

 .اهحيحص) يف مكاحلا هجرخأ © "(ضرألا «[دانم] صقتتم هللا ّنعلو

 .(۱۰۵ /۱) «عمجملا» نم لوألا نطوملا يف باوصلا ىلع تعقوو ««تنّيزت :يآ ؛تجربتف-

 )١( نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )0.

 مارح ةحيبذلا لكأو «حيرص كرش وهو «لاهجلا ضعب هلعفي امك ربقلا بحاصل حبذلا :هلثمو (۲)

 .(۲۵۹) «زئانجلا ماكحأ» يف ينابلألا انخبش هلاق .قسفو

 ۰۱۳۱ :ماعتألا (۳)

 .ةيتآلا ةريبكلا يف اهفیرعت يتايسو :(1) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (4)

 .ط - ۲۳ ص وأ «يزوجلا نبا راد .ط - ۱۵۰ مقر ۲۲۸/۱) «عماجلا» يف بهو نبا هجرخآ (9)

 يف ريرج نباو ؛لالب نب نامیلس قيرط نم (۲۸۲۲ مقر ۲۳۹/۷) «ریبکلا خيراتلا» يف يراخبلاو «ندیل
 نب دمحم قیرط نم (ب/۱8۵/۳) «طسوألا» يف رذنملا نباو «۲۶ مقر ۱۷۰ /۱) «راثآلا بيذهت»

 .هب ءالعلا نع مهعیمج ؛مزاح يبأ نب زیزعلادبع قيرط نم (۱۵۳ /4) «كردتسملا يف مکاحلاو «رفعج

 لبق «ضرألا دودح ريغ نم هللا نعل» :هيف نأ الإ هوحن ناميلس ظفلو «زيزعلادبع ظفل روكذملاو
 .«رانم ريغ» :لاق هنأ الإ ؛رفعج نبا عنص اذكو «قوقعلا ركذ

 .(۵۸) مقرب مدقت اميف هداتسإ فنصملا نّسحو



 لا ۸

 ثيدح نم ديج دانسإب "هللا ريغل حبذ نّم هللا نعل: لاقو] ٤-

 ."[-امهنع هللا يضر- سابع نب هللادبع

 2 د +

 نوسمخلاو ةسداسلا ةريبكلا

 000 مگ

 "”ضرألا رانم ريغ نم

 را يبنلا نع -هنع هللا يضر- يلع ثيدح يف عل ۳۵

 يضر-] سابع نبا نع (“[ةمركع نع «ورمع يبأ نب ورمع ىورو] -۲
 نم هللا َنعل هللا ريغل حبذ نم هللا لا: هللا لوسر لاق :لاق ””[-امهنع هللا
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 نر م مم ممم هر ارا رول مم مرمر مورو رار هم م مرر مهم مر رار م ممم همم ممم ميم ةرنعم ممم مة مم ممم علل 0 ريع

 باب) ةبرشألا باتك يف «هحیحصا يف ملسم جرخأ «يلع نع ةريثك قرط هل .حيحص ثيدحلاو

 :لاق «ليفطلا يبآ ىلإ هدنسب اهنم (40) دعب (۱۹۷۸ مقر 1057177 /۲) (هلعاف نعلو هللا ريغل حبذلا ميرحت

 اس الا ؛ةفاك سانلا هب معي مل ءيشب هللا لوسر انصخ ام :لاقف ؟ءيشب اک هللا لوسر مکصخا :يلع لتس»
 نم هللا نعلو ءهللا ريخل حبذ نم هللا نعل : اهیف بوتكم ةفيحص جرخأف :لاق ءاذه يفيس بارق يف ناك

 .«ائِدْحُم یوآ نم هللا نعلو «هدلاو نعل نم هللا نعلو ءضرألا رانم قرس

 .ةروكذملا (ةريبكلا) ىلع هديري يذلا دهاشلا هيفو فنصملا دنع امم ركذلاب ىلوأ اذهو

 يف هانمدق امك ؛يلع نع تباث وهو كانه هجيرختو :(757) مقرب يتآلا ثيدحلا نم ةعطق (۱)
 ۳٩۳(. مقر) جيرخت

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۲)

 وأ كلم نم قحب هل سیل ام هب حییتسیل ؛هرّيغي وأ هیوسب ناب كلذو ؛اهمالعا :يأ ؛ضرألا رانم (۳)

 نيب دحلار قرطلا ىلع نوکت يتلا ةمالعلا رييغتب «كلملا يف سيل ام لاخدإو بصغلا عقی هنأ دارملاو «قيرط

 .(موخت) يف هوحن يتأيسو «(1۲۵ /5) «راونألا راحب عمجما يف ينتفلا هدافأ . يضارألا

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (4)

 .(350 مقرب بيرق هجيرخت ىضم (0)

 -اهدحاو ءاهدودحو اهملاعم» ١۸۳-۱۸٤(: /۱) «ةیاهنلا» يف ريثألا نبا لاق «ضرألا موخت ()



 و ا کا سس

 “هيدلاو بس نم هللا نعل "لیلا نع ىمعألا "هم نم هللا نعل ,ضرالا
 )4( 5 ما ا رم < اع

 . طول موق لمع َلِوَع نم هللا نعل

 ىلع ّمقو نم هللا نعل» :هيف دازو ؛ورمع نع يدرواردلا زيزعلادبع هاور

 کا ةمیهب
e e2  

 اهب ىدتهب يتلا ملاعملا دارأو «ضرألا عيمج يف ٌماع وه :لیقو ةصاح مرحلا دودح اهب دارآ :ليقو محند

 ءانلا حتفب- ضرألا موخت :یوریو. .ًاملظ هعطتقیف هريغ كلم يف لجرلا لخدب نأ وه :ليقو «قرطلا يف
 .-ماخلاو ءاتلا مضب- مت هعمج و تدارفالا ىلع

 .دشرُي ملو نیب ملو ىمعو لَا :يأ هک (۱)

 .هریغو (۲۱۷ /۱) دمحأل ةياور يهو .قیرطلا نع :يأ (۲)

 یلوت نم هللا نعل :ةدايز انه هیفو ۳۹۱ /4) «كردتسملا يف مکاحلل همامتب روکذملا ظفللا (۳)

 .«هيلاوم ريغ

 )۱٤۲(. مقرب هجيرخت ىضم (4)

 هجرخأو طقف ةعطقلا هذهب (۷۳۳۹ مقر ۳۲۲ /5) «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخأ (۰)

 (طول موق لَمَع لمع نم باب) دودحلا باتک يف هجام نباو ۰ مقر) «ىربكلا» يف يئاسنلا

 ىتأ نميف بابو طول موق لمع لمع نميف باب) دودحلا باتك يف دواد وبأو ((507+ مقر ۷9

 ىلع عقی نميف ءاج ام باي) دودحلا باوبأ يف يذمرتلاو (4 116و 4177 مقر ۱۵۹و ۱۵۸/۶) (ةميهب

 دمحأو (۲۵۱) «ریبکلا للعلا» يفو (۱8۵4 مقر ۵۷و )٤/ ٠٦ (يطوللا يف ءاج ام بابو ةميهبلا
 يف ينطقرادلاو ۱۷۲۸ /۰) «لماکلا يف يدع نباو ««امهیدنسم» يف (۲47۳) یلعی رباو (۳۰۰/۱)

 مقر) «ةتسلا حرش» يف يوخبلاو ۱-۲۳۲ /۸) ؛یربسکلا ننسلا» يف يقهييلاو ۶ /۳) «ننسلا»

 هنسحو (ةميهبلا اولتقاو «هولتقاف ةميهب ىلع عقو هومتدجو نما :هظفلو .هب يدرواردلا قیرط نم ۳۴

 .(۱1۲) ىلع قیلعتلا :رظناو )١51(. مقرب فنصملا

 :(۱۱۵47) ریبکلا مجعملا» يف يناربطلا :هب ءيدرواردلا نع ةظفللا هذه هيف امب همامتب هجرخأو

 .(۵۳۷۳) (بعشلا»و (۲۳۱/۸) (ىربكلا ننسلا» يف يقهيلاو ۳9۱ /6) «كردتسملا» يف مكاحلاو

 .نسح هدانسإو



 نوسمخلاو ةعباسلا ةريبكلا
0 

 ةياحصلا رياكأ بس
000 

 [-نیعمجآ مهنع ىلاعت هللا يضر-]

 هشنذآ دقف او يل ىداع ْنَم» :لاق -لجو زع- هللا ّنِإ» :ةلي ىبنلا لاق -۳۷
 .يراخبلا هاور )«برحلاب

 قفل ول هديب دمحم سفن يذلاوف :يباحصا اوُیست ال» :ِكَي ىبنلا لاقو -۳۸

 .هيلع قفتم ۳«هقیصن الو مهدحأ دم علب ام بعد "رح لثم مکذحا

 لب «رباكألاب دييقتلل هجو ال» :خسنلا ضعب ةيشاح يفو «(أ) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۱)

 .حیلم ديقلا اذه :تلق .«مهلک ةباحصلا

 ثيلح نم (19۰۲ مقر ۳۶۰-۳۶۱ /۱۱) (عضاوتلا باب) قاقرلا باتک يف يراخببلا هجرعنأ (۲)

 .(۳۳۹) مقرب مدقتو تهنع هللا يضر- ةريره يبأ

 «موی لک» :هيف هلوق تنسحتسالا :لاقو ««موی لك» :ةدايز «ةحفاصملا» يف ينافربلل ةياور يف (۳)

 يف هوحنو 1۰ ص) «يباحصأ اوبست ال ثیدح قرط يسف# ءزج يف رجح نبا هلقن ؛هدانسإ نسح عم

 يطويسلاو ۵۷۵ ص) «لولسملا مراصلا» يف ةيميت نبا مالسالا خيش :يناقربلل اهازعو ۳ /۷) «حتفل»

 .(ارنكلا» هبيترت - ۵6۲ /۱۱) «ریبکلا عماجلا» يف

 ًانختم تنك ول: يبنلا لوق باب) كي يبنلا باحصأ لئاضف باتک يف يراخبلا هجرخأ (4)

 هللا يضر- ةباحصلا بس ميرحت باب) ةباحصلا لئاضف باتك يف ملسمو «(۳۱۷۳ مقر 7١/9 (ًاليلخ
 .-هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (1041 مقر )٤/ ۱۹٦۷ (-مهنع

 انقیقحتب هرظنا .عوبطم وهو «ءزج» يف رجح نبا ظفاحلا ثيدحلا اذه قرط درفأ دقو

 هرکذ ام ىلع (1,۸۸۲) رتللا ىلإ ةبسنلاب يواسيو ءعاصلا عبر وهو «مولعم لايكم (ُدّملا)ب دارملاو

 «هريدقت يف ريثك مالك ًاميدق ءاملعللو «(۱۳۰ ص) «نازوألاو ةسيقألا يف نازیملا هباتك يف كرابم اشاب يلع

 .ريعشلاو حمقلا نزو نم هتعس ركذو كلك يبا دم قيقحت ىلع دم هل طرح هنأ مهنم دحاو ريغ ركذو

 دب هنم سيل ام تابثإ)و ۱۷۱ /6) يقهيبلل «یربکلا نئسلا»و «(7 194-57 /0) «یلحملا» :رظنا

 .يفزعلا سابعلا يبأل (11-17 ص) ؛دملار عاصلاو مهردلاو رانيدلا ةقيقح ىلع فوقولا دارأ نمل

 .دملا فصن :دارملاو ؛فصنلا يف ةغل :فیصتلاو



 3 الا -
 دمحم باحصأل رافغتسالاب ار :-اهنع هللا ىضر- ةشئاع تلاقو ~۹

 .ةشئاع نع هيا نع ماشه هاور .مهوبسف 3

 ةنعل هيلعف يباحصأ بس نما :۳[لاق هنأ] لك يبنلا نع ىوريو -۷۰
 . (هللا م

 .هب ةورع نب ماشه قيرط نم (۳۰۲۲ مقر ۲۳۱۷ /6) ريسفتلا باتك يف ملسم هجرخآ (۱)

 .همركو هنمب هرشن هللا رسی «(۷۸ مقر) «تايئانحلا» ىلع قيلعتلا يف ليصفتب هتجرخو

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 «شارخ نب هللادبع قيرط نم (۱۲۷۰۹ مقر ١47 /۱۲) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلا هجرخآ (۳)

 .هعفر سابع نبا نع «ليذهلا يبأ نب هللادبع نع ؛بشوح نب ماوعلا نع

 رامع نبا قلطأو «فيعض# :«بیرقتلا* يف رجح نبا لاق «شارخ نب هللادبع هيف «فيعض هدانسإو
 ۱ .هب (۲۱/۱۰) (عمجملاا يف يمثيهلا هفعضو «بذکلا هيلع

 .ةقباطمو ةبراقم ظافلأب دهاوش ثیدحللو

 لئاضف» يف دمحأ نب هللادبعو ء(عيبلا نبا ةياور - ۵4 مقر) «هيلامأ» يف يلماحملا هجرخاف

 ص) «ناجرج خيرات» يف يمهسلاو :(۱۸9۵ /0) «لماكلا» يف يدع نباو «6۸ مقر 07 /1) «ةباحصلا

«(Yoمقر) «ءاعدلا» يف يناربطلاو ؛(بیطخلا جییرخت - ۳ مقر) «ةيختنملا دئاوفلا» يف يناورهملاو  

 - ٤٤ مقر ۱۷١ ص) «ةنابالا» يف ةطب نباو ۲۶۱-4۲4۲ /۱6) «دادغب خيرات» يف بیطخلاو ( ۸

 4۱۹۹0 01994 مقر ۲۵۰۳ /0) «ةعیرشلا» يف يرجآلاو ۸۳۳ مقر) «ةنسلا» يف لالخلاو (هرصتخم

 الو افرص هنم هللا لبقي ال ءنيعمجأ سانلاو ةكتالملاو» :يه ؛ةدايز هرخآ يفو «قباطم ظفلب سنآ ثيدح نم

 .االدع

 .(رظن هيفا :(0۸۸) ؟لولسملا مراصلا» يف ةيميت نبا لاق

 يف متاح وبأ لاقو فیعض «يرهوجلا نسحلا نب ىيحي ةبيش وبأ سنأ نع يوارلا ؛معن :تلق

 .«بئاجع هدنع «ثيدحلا رکنم ثیدحلا فیعض» :(۲۱۸/۹) «ليدعتلاو حرجلا»

 :(504/5) «لیدعتلاو حزجلا» يف متاح وبأ لاق «ينافكألا يئادصلا ديزي نب يلع هنع يوارلاو

 ال امم هيوري ام ةماعا :هنع لاقو هتمجرت يف يدع نبا هدروأو «تاقثلا نع ثيدحلا ركنم «يوقب سیل

 ال واتساپ ينأي نأ اإ تاقتلا ثيداحأ هبشت ال هثيداحأ» :هنع هلوق ةفرع نب نسحلا نع لقنو ء«هيلع عباتُي

 -««سأب هب ناك اما :هنع دمحأ لاق ؛اذه عمو «؟لوهجم نع يوري وأ ,ركنم تاقثلا نع نتمب وأ هيلع عباتي



 .؟نيل هيفا :«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق اذلو !(80۲ /۸) «تاقثلا» يف نابح نبا هركذوح

 مقر ۱۷۹/۱۲) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا :ةروكذملا ةدايزلا نود هسفن ظفللاب هجرخأو

 لئاضف» يف دمحأ نب هللادبعو ۰۲۰۹۵ مقر ۷۸۵ /۲) «تایدعجلا» يف يوغبلا مساقلا وبأو 00

 يف میعن وبأو ۱۰۰۱ مقر 5417 /۲) «ةلسلا» يف مصاع يبأ نباو ۱۱۰۱۰ مقر ۵4 /۱) «ةباحصلا

 .حابر يبأ نب ءاطع لسرم نم حيحص لئسب (۲۳۷ مقر) ؟ةئسلا» يف يئاكلاللاو ٠١7(« /۷) «ةيلحلا»

 (۲۳۵۰) (ةحيحصلا ةلسلسلا» ىف ًافالخ «سنأ ثيدح ىف ةروكذملا ةدايزلا نود :نسح ثيدحلاو

 ١ !اهب ثيدحلا نسح دقف

 مقر ۱۱6-۱۱۵ /۷) (طسوألا» يفو (175848 مقر ٤١٤ /15) ؛ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأو

 يف يئاكلاللاو ۲ ص) «ناجرج خيرات يف يمهسلاو «(7575 /۲) «ءافعضلا» يف يليقعلاو ۳۰۰

 نب هللادبع قيرط نم (۷ مقر) «باحصألا بس نع يهنلا» يف يسدقملا ءایضلاو ۲۳۶۸ مقر) «ةتسلا#

 .«يباحصأ بس نم هللا نعل» :هظفلو ءالوصوم هلعجف مع نبا نع ءاطع نع لوغم نب كلام نع ؛فیس

 .رکنم ثيدح ريغ هل ثيأر :يدع نبا لاق .فيعض :اذه فیس نب هللادبعو

 (4۳۸/۷) «نازیسلا» يف ثيدحلا دروآ نأ دعب يبهذلا لاق ءاطع ثيدح نم لسرم هنأ باوصلاو

 .«ًالسرم ءاطع نع ىورُي اذهو ...» :يليقعلا لاقو «لسرم هباوص» :(فیس نب هللادبع) ريكانم نمض

 فشكا - ۲۷۷۸) رازبلاو ,-(ركنم ثيدح اذه :لاقو- (۳۹۵۸) «بقانملا» يف يذمرتلا هجرخأو

 :فنصملا دنع يذلا ظفللاب ءرمع نبا نع «عفان نع «هللاديبع نع «رمع نب فيس قيرط نم («راتسألا

 ؛يباحصأ نوبسي نيذلا متيأر اذإ» :ظفلب هسفن قيرطلا نم (۱۹۵/۱۳) دادغب خیرات» يف بيطخلا هجرخأو

 .*فیس الإ هللادیبع نع هاور ملعن ال» :رازبلا لاقو «مکرش هللا نعل :اولوقف

 نم هللا نعل» :هظفلو «طسوألا»و «ریبکلا» يف يناربطلاو رازبلا هاور :(۲۱/۱۰) يمشهلا لاقو

 .كورتم وهو ءرمع نب فيس :رازبلا دانسإ يفو ««يباحصأ بس

 0917 40/54) «لاسعلا زنک» يف وهو (۷۷) «لولسملا مراصلا» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هدروأو

 )1٩۱/۷(. «ةرهملا فاحت)او

 هل هازعو «ةفلتخم ظافلأب ؛دارفألا» يف ينطقرادلا هجرخآ :ةريره يبأ ثیدح نم يورم ثیدحلاو

 .(۳۲۹۱۱ مقر ٩۲۸ /۱۱) «لامعلا زنك» يف يدنهلا يقتملا

 «لماكلا» يف يدع نیاو ۱۲۳۵ مقر ۱۱۷ /۲) «طسوألا» يف يناربطلا دنع رباج ثیدح نمو

 46۱4۹ /۳) «دادغب خیرات» يف بيطخلاو ۲۱۸4 مقر ۱۳۳/4) «دنسملا» يف یلعی يبأو (۳۷۷/۱)

 6٩ مقر) «باحصألا بس نع يهنلا* يف ءایضلاو ۱۹۹۳ مقر ۲۵۰۲ /0) «ةعيرشلا» يف يرجالاو

 =ةرمب واو هدانسو «مهبس نم هللا نعل ؛يباحصأ اوبست الف «نولتقي يباحصأو ؛نورثکی ساتلا نإ» :هظفلو



 د الا

 دل هما آربو ةّيحلا َقَّلَف يذلاو :-هنع هللا يضر- يلع لاقو 9
 نب يدع هاور ""«ٌقفانم الإ ينّضغبُي الو ٌنمؤم الإ يس ال [أ» :يلإ يمألا يل

 .هنع رز نع تباث

 هنال ؛ىرخألاو ىلؤألاب ٌقيِدصلاف يلع قح يف كي يبنلا هلاق اذه ناك اذإف
 لف نم نأ -امهنع هللا يضر- يلعو ٌرمع بهذمو لإ يبا دعب قلخلا لنا

 تل ا هایی یلع

 نب دوراجلا نأ «ىليل يبآ نب نمحرلادبع نع م نش ةا یورف

 غلبف ءركب يبأ نم ٌريخ ٌرمع : :رخآ لاقف نمع نم ٌريخ ركب وبأ :لاق ّيِدْبَعلا ىّلعملا

(Dasىتح ةردلاب هبرضف ءرمع كلذ  E E E ETT 

 لاقو .هثيدح بتكي ال :ىحي لاقو .بذكلا لهآ ثيدح هثیدح :دمحأ لاق ؛ةيطع نب لضفلا نب دمحم هيف

 .(1/4) «نازیملا» :رظناو .كورتم :دحاو ريغ

 هییأ نع ةدعاس نب رميوع نب ملاس نب نمحرلادبع نع ةحلط نب دمحم هاور ثيدح نمض دروو
 ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف ؛مهبس نمفا :هيفو (...يباحصأ يل راتخاو ينراتخا هللا نإ) :هعقر هدج نع

 .«نيعمجأ سانلاو

 مقر ۱۶۰ /۱۷) «ريبكلا» يف يناربطلاو 23٠٠١ مقر 1۸۳ /۷) «ةتسلا» يف مصاع يبأ نبا هجرخآ
 «ةعيرشلا» يف ي :رجآلاو ۳۲ /۳) «(كردتسملا» يف مكاحلاو ۸۳ 4 مقر) ؛ةنسلا» يف لالخلاو ۹
 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو 6۲۳۶۱ مقر 1547/10 «ةنسل» يف يئاكلاللاو ۱۹۸۹ مقر ۲4۹۹-۲۹۹۸ /۰)

 .(۵ مقر) «باحصألا بس نع يهنلا» يف ذ ءايضلاو (۱۱/۲)

 يف وهو «هيبأو ملاس نب نمحرلادبع ةلاهجو ءةحلط نب دمحم ظفح ءوسل ؛فیعض ثیدحلاو
 .(۲۰۳۰) «ةفیعضلا ةلسلسلا»

 -مهنع هللا يضر- يلعو راصنألا بح نأ ىلع لیلدلا باب) نامیالا باتک يف ملسم هجرخأ (۱)

 .هب «تباث نب يدع نع «شمعألا قیرط نم (۷۸ مقر ۸۱/۱) (هنامالعو نامیالا نم
 هتجرخو ۵۰٩ /۱۲) ريسلا» يف فتصملا هدافآ .ثیدحلا قرط نم روهشملا وه قیرطلا اذهو

 .يناکوشلل (۹۵-۹1 ص) «يبغلا داشرإ» ىلع يقيلعت يف لیصفتب

 بابسآ رصح ىلع تلمعو ءاهل رمع مادختسا رهتشاو «هب برضي طوس وأ اصع :ةّرّدلا (1)

 -ابأ هللا محرو ويلا اهلاثمأ ىلإ ةمألا جوحأ امو هدرفم فتصم يف كلذ هقف ىلع مالکلا عم اهل هلامعتسا



 بس الفلا 6٤

 اذك يف سانلا ٌريخأ ناكو ف هللا لوسر ُبحاص ركب ابأ نإ :لاقو «هیلجرب ؟)رغَش
 يرتفملا ٌدح هيلع بجو كلذ ريغ لاق نم ءاذكو )0

 تعمس :لاق ؛ةمقلع نع «ميهاربإ نع ءرَشْعم يبأ نع هراثید نب ٌجاَّجَح یورو

 لاق نم ءرّمعو ركب يبأ ىلع ينولّضَمُي اموق نأ ينغلب :لوقي -هنع هللا يضر- الع
 ."'يرتفملا ىلع ام هيلع ءرتفم وهف اذه نم ًائيش

 هجرخأ «اذه مكفيس نم نيملسملا رولص يف بيهأ تناك باطخلا نب رمع ةّردلا :لوقي ناك هنإف ؛ةملس-

 .نسح هدائسإو ؛هريغو (۱8 6 مقر) !هلیلح» يف رامع نب ماشه

 نسمانلا ناك» :لاق «ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع )١01/9( «ةئيدملا خیرات» يف ةبش نبا جرخأو

 .«مكفيسو مكطوسل مكنم بیهآ ّرمع ٍةردل

 تعفر اذإ ؛ةأرملا ترغش :لاقي هلجر عفر ىنعمب :رفش» :هصن ام اهدعب (ب) ةخسن يف ءاج (۱)

 .«ملعأ هللاو «لوبلل هلجر عفر اذإ :بلكلا رغشو عامجلل اهیلجر
 «ةمامإلا) يف ميعن وبأو ۳۹۲ مقر ۳۰۰ /۱) «ةباحصلا لئاضف» يف دمحأ نب هللادبع هجرخأ (؟)

 .هب ءةبعش نع نيقيرط نم (يماهتلا .ط - 8 مقرو «يهيقفلا .ط - 07 مقر)

 يبأ نبا نع حيحص دانسإب دمحأ مامالا ىورو» :(086 ص) !لولسملا مراصلا» يف ةيميت نبا لاق

 .«ىليل

 نكلو ؛طلتخم ؛يملسلا نمحرلادبع نبأ :وه ؛نیصحو ءرمعو ىليل ي نبا نيب عطقنم هنكل :تلق

 لبق هنع ىور نمم رهو ۱۸٩(« مقر ۱۸۲ /۱) «ةباحصلا لئاضف# يف هللادبع دنع امك ؛ميشه هنع هاور

 .هطالتخا

 نم هجرخأ .حيحص رثالاو «ححصيلف ءأطخن وهو ؛«نيصح نب ةبعشا :«ةمامإلا» يتعبط يف عقوو

 وبأو ۲۰۰۵ ۰۱۱۹۸۹ مقر 1701١ /۱۲) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا :ةيراقتم ظافلأب رمع نع قرط

 .(يهيقفلا .ط - ۷ مقر) «ةمامإلا» يف ميعن

 :رظناو .نیصخ نع (نیدشارلا ءافلخلا دهع - ١١5 ص) «مالسإلا خيرات» يف فنصملا هقلعو

 .هيلع يفيلعتو (۲۲۳۸ مقر ۳۸۰-۳۸۳ /۰) (ةسلاجملا»

 (4۸4 4۳۸ مقر) «ةباحصلا لئاضفاو (۱۳۲۲ مقر) ةةنسلا» يف دمحأ نب هللادبع هجرخأ (۳)

 «هثیدح) يف نیطمو ؛(۹۹۳ مقر) «ةنسلاث يف مصاع يبآ نباو «۱۲۷/۱) «دنسملا ىلع هدئاوز»و

 -يف مزح نباو :(۳۲۷ مقر ۳۹۹ /۲) «ةجحملا نایب يف ةجحلا يف يناهبصألا ةنسلا ماوقو «1/۳۰ق)



 5 الفلا
 هللا يضر- ًايلع نأ لحج نب [مکحلا نع ؛مكحلا نب] ةديبع يبأ نعو

 ."7يرتفُملا دح هتدلج الإ رمعو ركب يبأ ىلع يناّضَف لجرب ىتوأ ال :لاق -هنع
 .*ءامهذح اهب ءاب دقف !رفاك اي :هيبخأل لاق نما لي يبنلا لاقو -۲

 (ةيرهاظلا ةروصم - ٩۲٤۱ق /۱۳و ۷۲۰ /۹) «قشمد خیرات» يف ركاسع نیار (۲۸۰/۱۱) ؟ىلحملا7-

 .نسح هدانساو .هب هرانید نب جاجح قيرط نم

 ؛مالسالا خيرات يف فنصملا لاق هنع رتاوتم حیحص -هنع هللا يضر- يلع نع ربخلاو

 ةيميت نبا هخيش لاقو «ةضفارلا هللا حّبقف ؛-هنع هللا يضر- يلع نع رتاوتم اذه :هنع (۲۱6 ص)
 ىلع لاق هنأ رتکاو ًاهجو نینامث نم وحن نم يلع نع يور دقوا :(4//4037) «ىواتفلا عومجم» يف

 .هركذو ...٠ :ةفوكلا ربنم

 ىلع يقيلعت يف هجيرخت يف سفنلا تلطأ دقو ۳1۷۱ مقر) «يراخبلا حيحص» :يف هوحن رظناو

 .يتآلا ربخلا :رظناو .(۱۵۰و ۱2٩ مقر 41۲-11۹ /۱) يرونيدلل «ةسلاجملا»

 معز نما :لاق «يروقلا نايفس نع حیحص دنسب (41۳۰) !هنس» يف دواد وبأ جرخأ :(ةمهم ةدئاف)

 اذه عم هل عضتری هر امو هراصنألاو نيرجاهملاو رمعو ركب ابأ طخ دقف ؛امهنم ةيالولاب قحأ ناك ًابلع نأ
 .ءامسلا ىلإ لمع

 :هظفل ام لصألا شماه يف» :خسنلا ضعب يشاوح يف ءاجو ء(ب)و () نيلصألا نم طقس (۱)
 .هركذف ...یلع لاق :لاق لحج نب مکحلا نع مکحلا نب ةديبع ىبأ نع :[937/7 /۳] «باعیتسالا» يف“

 .«...باوصلا هلعلو ركب [يبأ] ةمجرت يف كلذ ركذ

 «لامكإلا»و «ینطق رادلل (۸۰۷ /۲) «فلتؤملا» :رظنا .هدعب ةلمهملا ءاحلا نوكسو ميجلا حتفب (۲)

 .نيدلا رصان نبال (۲۳۳ /؟) «هبتشملا حيضوتاو ءالوكام نبال (۵۰/۷)

 نباو )١1185(: «ةنسلالاو (۳۸۷ 49 مقر) «ةباحصلا لئاضف» يف دمحأ نب هللادبع هجرخأ (۳)

 يف ركاسع نباو ۸۰۷ /۲) «فلتخملاو فلتؤملا» يف ينطقرادلاو ۱۲۱۹ مقر) «ةنسلا» يف مصاع يبأ

 يبأ قيرط نم ( ۷۳ /) «باعيتسالا» يف ربلادبع نباو 4۱4۱۰۱۳۹8 /۱۳ و ٦۷۲ق /4) ؟قشمد خیرات

 هنع فنصملا لاق ,لْحُج نب مکحلا نب ةيمأ وه مکحلا نب ةديبع وبأ .فیعض هدانساو .هب «مكحلا نب ةديبع

 .(101/۱) «ناسللا»و (۷۳ /۲) يبالودلل «ینکلاا يف ةمجرت هلو ««فرعي ال» :(۲۷۰/۱) «نازیملا» يف

 ,هلبق ام ىلع قیلعتلا :رظنا .حيحص رثألاو

 .(۳۱ مقرب هجیرخت یضم (4)



 راه 3

 یطق انه رفکلاب لئاقلا ءاب دقف !رفاک اي :هنودو ركب يبأل لاق نم :لوقاف
 :"-ىلاعت- هللا لاق ([نيلوألا] نيقباسلا نع يضر دق -ىلاعت- هللا أل
 هللا يِضَر ناَسْحِإب موم نیا راصنآلاو َنيِرِجاَهُمْلا نم نوا نوُقباَسلاَول
 لي ۱ 1+ -ىلاعت-] هللا زراب دقف ءالؤه بس نمو هنع اوُضَرَو ْمُهْنَع

 نظلا امف «رئابكلا نم كلذ نأ “ نمد دقف مهاردزاو مهاذآو نيملسملا بس نم

 نأ الإ ءرانلا يف كلذب ُدلخي ال هنكل !؟4 هللا لوسر دعب قلخلا لضفأ بس نم

 .رفاك نوعلم اذهف له وا «-هنع هللا يضر- يلع ةّربن دقتعي

 .ةريبكلا هذه رخآ ىلع قيلعتلا رظنا (۱)

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 .«ىلاعت لاقف» :(ب) يف (۳)

 ) )5:ةبوتلا 19١

 .(نيسمخلا ةريبكلا) يف (6)

 ومآ ىلإ انه هبننو ءفنصملا هركذ امم عسوأ ةلملا نم جرخملا يدقعلا ةباحصلا باس ريفكت ()

 .رئابكلا نم ةريبكو «قسق مهبس نأ ىلع ةباحصلا باس ريفكت مدعب نولئاقلا ءاملعلا عمجا :ًالوأ

 يدؤي هنأ ذإ ؛تاملسملا نم وه لب ءهنع ديحم ال ةباحصلا عيمج يف نعطي نم ريفكتب لرقلا یا
 !!ةقسف وآ ةرفک «لااض اهتلقن ةعيرش ىلإ نتمطتو سوفلا نکرت نآ لاحمو ءةعيرشلا لاطبا ىلإ

 قساف وهف ةباحصلا نم ًادحأ بس نم» 7١-15(: ص) «ضراوعلا مشا يف يراقلا يلع لاق :ًاثلاث

 وه امك «باوث هيلع بترتي وأ .مهباحصأو ةعيشلا ضعب هيلع امك «حابم هنأ دقتعا اذإ الإ :عامجإلاب عدتبمو
 .«عامجإلاب رفاك هنإف مهباطخ لصف يف ةنسلا لهأو ةباحصلا رفك دقتعا وأ «مهمالك باد

 قلطنملا اذه نمو «هلالضو هرفك يف بير الف ؛ًاعطاق ًاليلد ركتأو ًاحيرص ًاصن مداص نم نإ :ًاعبار
 اهفذق يف نأل ؛نينمؤملا ما ة ةشئاع ةديسلا فذق نم ريفكت ىلإ (۲۱۱- ۲۱۰ ص) ىلع قيلعتلا يف انبهذ

 يبأ انديس ةبحص ركنأ نميف مكحلا اذكو ءاهتراهطو اهتءارب يف ةحيرصلا هصوصنل ةمداصمو «نآرقلل ًايذكت

 .ءاملعلا دنع ررقملا وه اذهو «-هنع هللا يضر- قيدصلا ركب

 بسب ًاضيرعت كلذ يف نأ كش البف :يياحص هنأ ثيح نم ةباحصلا نم ًادحأ بس نم :ًاسماخ
 -(هيواتف» يف يكبسلا لاق امك «نيرفاكلا ةريظحب قحليو «نيدلا نم باسلا هب جرخي ههل ًءاذيإو لَم يبنلا



 ۷ الا -

 ةلالس» يف مث نمو «ضراوعلا مشا يف يراقلا يلعو «(074 /6) «ضايرلا میسن» بحاصو 0۷۵ /۲)-

 -(۲۲ ص) «ةلاسرلا

 اهيف ديلقتلا زوجي ال يتلا لئاسملا نم قیسفتلاو ریفکتلا نم اهیلع بترتي امو بسلا ةلأسم :ًاسداس

 هنأ ضرف یلعف ؛مهريغ نع ًالضف -اهتارصتخمو مهبتك تالّرطم يف كلذب وحرص امک- تيبلا لهآ دنع
 ؛كلذ يف دلقي نأ دحأل زوجي ال بسا زاوجب مهريغ نم وأ تيبلا لهآ نم ءاملعلا دارفأ نم ٌدرف حرص دق

 عابتا مار نمف ءاهيلع بترتي اميف الو «ةيملعلا لئاسملا يف ال ةّيلمعلا ةّيعرفلا لئاسملا يف ديلقتلا نال

 باتك فلاخي الو هل حَجَر امب لمعي مث ةلأسملا يف دهتجي ىتح فقيلف ؛نامیالا لهأ بس يف ناطيشلا

 ٌريقح ابلا ٌرصاق ءديلقتلا ةقبرب قثوم وهو «مهريغو تيبلا لهأ نم نيملسملا عامجاو «هلوسر ةنسو «هللا

 يف تيبلا لهأ بهذم ىلإ يبغلا داشرإ» يف يناكوشلا هدافأ .ججُحلا فرعي الو ةلدألا لقعي ال ؛عالطالا

 .(يقيقحتب - ۹۲-٩۳ ص) الكي يبنلا بحص

 هنأ بسیال نم ىلع مكحيو «ةباحصلا بس انرصع لهآ نم لاهجلا ضعب زواجي امير :ًاعباس
 !!يبصان

 عيمج ىلعو عمجأ هللا لوسر لهأ ىلع مكح لهاجلا كلذ نأل ؛بسلا ةيضق نم دشأ ةيضق هذهو

 دعب سيلو «نيملسملا عيمج ريفكت وأ ليلضت مكحلا اذه مزلتسيف .بصنلاب فّلخلاو فلّسلا نم ءاملعلا

 هدافأ !نارفكلا رغث اهل كحضيو مالسالا نويع اهل يكبت يتلا ةلصخلا هذه نم عنشأ الو نالذخلا اذه

 ٩۳(. ص) «يبغلا داشرإ» يف -اضيأ- يناكوشلا

 ...اریخأو

 :هانررف ام نيبت :ةنسلا لها ةمئأ نع ةمهم لوقن هذه :ًانماث

 :نیعمجآ مهلك ی هللا لوسر باحصأ نساحم رکذ ةنسلا نموا :-هللا همحرس دمحأ مامالا لاق

 مهبح .يضفار حدتبم وهف مهنم ًادحاو وأ ال هللا لوسر باحصا بس نمف ؛مهنيب یرج يذلا نع فکلاو

 نم ائيش ركذي نأ دحأل زوجي ال ؛ةليضف مهراثآب ذخألاو تلیسو مهب ءادتقالاو قیرق مهل ءاعدلاو ءةنس

 نأ هل سيل «هتبوقعو هبيدأت ناطلسلا ىلع بجو دقف كلذ لعف نمف «مهنم دحأ ىلع نعطي الو ؛مهیواسم

 ىتح سبحلا يف هدلخو ةبوقعلا هيلع داعأ بتي مل ناو ءهنم لبق بات نإف «هیتتسی مث «هبقاعي لب :هنع وفعي

 .(۱۷) «ةنسلا# يف هللادبع هنبا هلقن «عجاريو بوتي

 :اذه دمحأ لوق قاس نأ دعب (518 ص) «لولسملا مراصلا» يف ةيميت نبا مالسالا خيش لاقو

 «يديمحلاو «قاحسإ نعو «هنع ينامركلا هاکحو ملعلا لهأ نم هكردأ نمع اذه دمحأ مامإلا ىكحولا

 .مهريغو ءروصنم نب ديعسو

 -!نسحلا ابأ اي :يل لاقو «ةيفاعلا هللا لاسن ؟ةيواعملو مهل ام :لوقي دمحأ تعمس :ينوميملا لاقو



 نوسمخلاو ةنماثلا "[ةریبکلا]

 ةلمجلا يق "[-مهنع هللا يضر-] راصنألا ب

 ضخب :قاشتلا ةيآو ءراصنألا بح :نامیالا يهل :ل ىبنلا لاق -۷۳

 ."”(راصنألا

 -هنع هللا يضر- صن دقف ؛«مالسإلا ىلع همهتاف ؛ءوسب ل هللا لوسر باحصأ ركذي ًادحأ تيأر اذإ-
 هارأ ام :لاقو مجاری وأ تومي ىتح سبح ؛هتني مل ناو «دلجلاب عجري ىتح هتباتتساو هريزعت بوجو ىلع

 .هلتق نع نيجأ :لاقو :مالسالا ىلع همهتأو :لاقو «مالسإلا ىلع

 نبا مهنم ؛انباحصأ نم ريثك لوق اذهو» :مدقتملا هیوهار نب قاحسإ لوق دعب -هللا همحر- لاقو

 نب رمع لوق ةلمجلا يف اذهو ؛جوزي الو وفکب سيلف ضفاورلا نم فلسلا بس نمو :لاق «ىسوم يبآ
 .«نيعباتلا نم امهريغو .لوحألا مصاعو :زيزعلادبع

 هتلأس» :لاق هنآ هللادبع هنا ةياور (يمالسإلا بتكملا .ط - ۳۱ ص) «دمحأ مامالا لئاسم» يفو

 ؟دح هل :تلقف «برضي نأ ىرأ :يبأ لاقف ؟-مهنع هللا يضر- ل يبنلا باحصأ نم الجر متش نمع

 .«مالسإلا ىلع امهتم الإ هارأ ام :لاقو .برضي :لاق هنأ الإ دحلا ىلع فقي ملف :لاقف

 يف بلاط يبأ ةياور يف دمحأ لاق :(0۷۱ ص) «لولسملا مراصلا» يف ةيميت نبأ مالسإلا خيش لاقو

 .مالسإلا ىلع هارأ ام ةشئاعو رمعو ركب ابأ متش نم :يزورملا ةياور يف لاقو .ةقدنز اذه :نامثع متشي لجرلا

 ةياور ىف فقوتو ةباحصلا نم دحأل هبسب رفكي هنأ هيف لوقلا قلطأ دقق» :ىلعي وبأ يضاقلا لاق

 لمحي نأ لمتحف :لاق هرفکب مكحي مل هنأ يتقي ريزعتلا باجيإو دحلا لامكو لنت نع بلاط يبأو هللادبع
 لحتسي مل نم ىلع لتقلا طاقسإ لمحيو فال الب رفكي هنأب مهبس لحتسا اذإ «مالسإلا ىلع هارأ اما :هلوق

 بس ىلع «مالسإلا ىلع هارأ اما :هلوق لمتحيو :لاق «يصاعملا يتأي نمک هميرحتل هداقتعا عم هلعف لب «كلذ
 طاقسمإ يف هلوق لمحيو «قح ريغب رمألا اوذخأو اب يبنلا دعب اوقسفو ءاوملظ :هلوق وحن ؛مهتلادع يف نعطي
 مسهیف ناكو ؛ةعاجشلاو ةسايسلاب ةفرعم ةلقو «ملع ةلق مهبف ناك :هلوق وحن ؛مهنيد يف نعطي ال بس ىلع لتقلا
 ؛ناتیاور مهّباَس يف نوكتف «هرهاظ ىلع همالك لمحي نأ لمتحيو :لاق كلذ وحنو ءايندلل ةبحمو حش

 ̂ .نيتياور مهريفكت يف اوكح هریغو يضاقلا لوق رقتسا اذه ىلعو «قسفي :ةيئاثلو رفكي :امهادحإ

 )١( نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )(.

 مقر ۱۱۳ /۷) (ناسیالا نم راصنألا بح باب) راصنألا بقانم باتک يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 >هللا يضر- يلعو راصن الا بح نأ ىلع ليلدلا باب) نامیالا باتک يف ملسمو .-هل ظفللاو- 5
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 "قفانم الإ مهضغبُي الو «ٌنمؤم الإ مهّبحي ال» :هلكلَص لاقو -۷۶

 هع

 نوسمخلاو ةعساتلا ةريبكلا

 "ديس ةّنس نس وأ ةلالض ىلإ اعد نم

 نم ماثآ لشي مثإلا نم هيلع ناك ؛ةلالض ىلإ اعد نّم» :هَي يبنلا لاق -

 .-هنع هللا يضر- كلام نب سنأ ثيدح نم 4 مقر 80 )١/ (ناميإلا نم -مهنعد

 مقر ۱۱۳ /۷) (ناميإلا نم راصنألا بح باب) راصنألا بقانم باتك يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 نم -مهنع هللا يضر- يلعو راصنألا بح نأ ىلع ليلدلا باب) ناميإلا باتك يف ملسمو ۲۳

 .-هنع هللا يضر- بزاع نب ب ءاربلا ثيدح نم (۷۵ مقر 85 /۱) (ناميإلا

 هللاب نمؤي ال ًاقفانم نوكي نأ بجيف ؛مهضخب ىلع داز دقف -مهنع هللا يضر- راصنألا بس نمف

 لبق نم ناميإلاو رادلا اوؤوبت نيذلا مه مهنأل -ملعأ هللاو- راصنألا صح امنإو ؛رخآلا مويلاب الو

 اوداعو هلاومألاو سوفللا نیدلا ةماقإ يف اولذبو ؛هوعنمو هورصنو ی هللا لوسر اووآو ؛نیرجاهملا

 همابرغ ًاللق كاذ ذإ نورجاهملا ناکو :لاومألا يف مهوسارو نیرجاهملا اووآو هلجا نم دوسألاو رمح الا

 مش رمألا نم هب اوماق امو -مالسلاو ةالصلا هیلع- هللا لوسر مايأو ةريسلا فرع نمو «نیفعضتسم ءارقف

 كلذب دارأو «مهضغيي ال نأ كلمي ال قفانملا نأ امك «مهبحي ال نأ كلمي مل ؛هلوسرو هللا بحي ًانمؤم ناك

 نوكيس رمألا نأو نولقي راصنألاو نورثكي سانلا ناب هملعل ؛راصنألا ردق سانلا فرعي نأ -ملعأ هللاو-

 لاق امك «ةقيقحلا ةقيقحلا يف مهكيرش وهف ؛هنكمأ امب كو هلوسرو هللا رصن يف راصنألا كراش نمف «نيرجاهملا يف

 اجا ةلوس رو هللا صن نم ف 16 :فصلا] وللا ٌراصْنأ اونوك اوُمآ نیل اهیآ ای :-ىلاعت-

 .(۵۸۱-۵۸۲ ص) «لولسملا مراصلا» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هلاق .قافن

 ىلإ نوقاب ءالؤهو «هنيدو هلوسرو هللا رصن نم :(راصنألا)ب دارملا -هللا همحر- ميقلا نبا لاقو

 ۰6۳۰۹ ص) «نيلفاغلا هيبنت» يف ساحنلا نبا هلقن ءرئابكلا ربكأ نم مهضغبو ءالؤه ةاداعمف ؛ةمايقلا موي

 «(نسيدلا يف ثادحإلا) اهنمو» :عدبلا دعم (۲۲۳ ص) «نيلفاغلا هيبنت» يف ساحنا نبا لاق (۲)

 يف ثدحلا بارم فالتخاب اهبتارم فلتخت ةريبكلا هذهو :ميقلا نبا نيدلا سمش خيشلا لاق» :لاق مث

 ىلإ اعد نم) :«رئابكلا» يف يبهذلا ظفاحلا دع دقو .مظعأ ةريبكلا تناك ربكأ ثدحلا ناك املكف هسفن

 .«(نيدلا يف ثادحإلا) ىنعم اذهو «(ةئيس ةنس نس وأ لالض



 ب رز لا ۶:۲۰

 )اتش مهماثآ نم كلذ صقنی ال ع

 لص نم لوو او هيلع ناك سس سن :236[۳۱] لاقو - ۷

 .ملسم امهاور "ئیش مهرازوأ نم قني نأ ريغ نم «هدعب نم اهب

 تلال ةعدب لک» ا لاقو -۷۷

 نم (۲7۷ مقر ۲۰۹۰ /5) (ةئيس وأ ةنسح ةس نس نم باب) ملعلا بانک يف ملسم هجرخأ (۱)
 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 (ةبيط ةملك وأ ةرمت قشب ولو ةقدصلا ىلع ثحلا باب) ةاكزلا باتك يف ملسم هجرخآ (۳)

 .-هنع هللا يضر- ريرج ثيدح نم (۱۰۱۷ مقر )5/ 7١9-105

 ةالصلا فيفخت باب) ةعمجلا باتک يف (حيحصلا» يف ملسم دنع ليوط ثيدح نم ءزج (1)
 .-هنع هللا يضر- هللادبع نب رباج ثيدح نم (۸۱۷ مقر ۳ /۲) (ةبطخلاو

 «نويعلا اهنم تفرذ ةظعوم و هللا لوسر انظعو :ةيراس نب ضابرعلا ثيدح نم ةعطق وهو

 موزل باب) ةنسلا باتك يف «ننسلا» يف دواد وبأو ۱۲۹-۰۱۲۷۰ /8) ؛دنسملا# يف دمحأ هجرخأ

 ذخألا يف ءاج ام باب) ملعلا باوبأ يف ؛عماجلا» يف يذمرتلاو 01۰۷ مقر 7٠١-7١1 /5) (ةنسلا
 ءافلخلا ةنس عابتا باب) ةمدقملا يف ؟نتسلا» يف هجام نباو ۲۷ مقر 15 /0) (عدبلا بانتجاو ةنسلاب
 00517 )1١/ «نايبلا عماجا يف ريرج نباو (57-55 مقر ۱5۵-۱۷۰۱۰۰۱۸ /۱) (نييدهملا نيدشارلا

 يف مصاع يبآ نباو ۱۰۲ مقر ۲۰۵/۱) «ةتسلا حرش» يف يوغبلاو (44/۱) «ننسلا يف يمرادلاو
 يبأ نب ثراحلاو 7١-77(: ص) «ةنسلا» يف رصن نب دمحمو ۳ ۰ ۰۱۹۰۱۸۰۱۷ /۱) «ةنسلا»
 يف ناب نباو ۷ ق5 ص) «ةعیرشلا» يف يرجالاو («ثحابلا ةيغب» عم - ۱۹ق) «دنسملا» يف ةماسأ

 ۲4۵-۰۲2 /۱۸) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو «(«ناسحالا# عم - 46 مقر ۱۰/۱) «(حيحصلا»

 ربلادبع نباو «(55 مقر) «طسوألا مجعملا»و (۲۵۷-۲۹۹ ۰۲4۹-۲۵۸ ۰۲۸-۲8۷ ۰۲8۷ ۰۲۷-1
 لخدملا»و (۹۷ 5 40-5 /۱) (كردتسملا» يف مکاحلاو ؛(۲۲4 ۰۲۲۲ /۲) «ملعلا نایب عماج» يف
 «هقفتملاو هبیقفلا"و (8۲۳ /۲) «قیرفتلاو عمجلا ماهوآ حضوم» يف بیطخلاو :(۱/۱) «حیحصلا ىلإ

 «ةربنلا لئالد»و (۱۱۳ ص) «داقتعالا»و (۱۱- ۱۰ /۱) «يعفاشلا بقانم» يف يقهيبلاو ۱۷۷-۱۷۹/۱(۰)
 نتسلافو (0 1و ۵۰ مقر ۱۱۵-۱۱3 115 ص) «یربکلا نتسلا ىلإ لخدملا»و (۵6۲-۱ 9:۱0
 -,۲۲۰ /۵) «ءايلوألا ةيلح» يف ميعن وبأو ,(۲۶ ۰۲۳ ص) «عدبلا» يف حاضو نبار ۱۱۹ /۱۰) ؟ىربكلا



 ریل --
 ١

 يف ةلالض لكو» :ظافلألا ضعب يفو
 ا

 و۴ د

 نوتسلا ةريبكلا

 ةمشاولاو " ةجلفتملاو اهرعش يف ةلصاولا

 ةمشاولاو " ةلصوتشلاو ةلصاولا هللا نعل» :لل# يبنلا لاق -۸

 000000000 Seek “ةمشوتسملاو

 داقتعا لوصأ حرشا يف يئاكلاللاو «(1۹ /5) ؛راثآلا لكشم» يف يواحطلاو ۱۱۵ ۱٠٤ /١٠و 1=

 «قشمد خيرات يف ركاسع نباو (۱/۹۹-۲) (مالكلا مذ» يف يورهلاو )١/ ۷٤« ۷١(« «ةنسلا لهأ

 قرط نم (۸۹/۳) «ةيلاعلا بلاطملا» يف امك ؛ادنسملا يف عينم نب دمحأو ۱۱۰۱/۲۵ /۱۱)

 .-هنع هللا يضر- ةيراس نب ضابرعلا نع ةريثك

 «!ماشلا لهأ يف ثيدح دوجأ نم اذهو» :يورهلا لاقو «حیحص نسح ثيدح» :يذمرتلا لاقو

 «اتباث ثيدح» :ريلادبع نبا لاقو «نسح ثیدح» :يوغبلا لاقو «حیحص تباث ثیدح» :رازبلا لاقو

 حيحص نم ديج ثیدح وهلا :ميعن وبآ لاقو «يبهللا هقفاوو ««ةلع هل سيل حيحص» :مكاحلا لاقو

 يف ريثك نبا لاقو ۲(۰ مقر) «عدبلا بانتجاو ننسلا عابتا يف ءزجا يف يسدقملا ءايضلا هححصو ««نييماشلا

 هةلع هل ملعأ الو :لاقو مكاحلا هححص# :(” مقر) «بجاحلا نبا رصتخم ثيداحأ ةفرعمب بلاطلا ةفحت

 ثيدح دوجأ وه :يراصنألا مالسإلا خيش لاقو «يلوغدلاو يناهبصألا ميعن وبأ ظفاحلا -اضيأ- هححصو

 .اهنسحأو ماشلا لهآ يف

 ربتعملا»و ۱۸۷(۰ ص) «مكحلاو مولعلا عماج»و :(1450 مقر ۱۰۷ /۸) «ليلغلا ءاورإ» :رظناو

 .(طوطخم - ۱/۱۸۷) يشكرزلل

 4۲۱۶ /۳) يقهيبلا هظفل قاسو «هظفل قسي ملو «۸0۷) ملسم هجرخأ :رباج ثيدح يف ةظفل (۱)

 .(۵۸/۳) «ىواتفلا عومجم» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هححص ؛حيحص هدانساو

 .«ةمشاولاو ةطقلتملاو ...» :(1) يف (۲)

 .اهل لصوي يتلا :(ةلصوتسملا)و .اهرعش لصت يتلا يه :(ةلصاولا) (۳)

 :نیدیلاو هجولا يف ةصاخبو طقلا وأ موسرلا ضعبب اهریغ دلج نیزت يتلا يه :(ةمشاولا) (4)

 = .هيلع «جلينلا» ةدام دو دارملا ناكملا يف ةربإ زرغب كلذو



 مایه ۴

 .هیلع قفتم "هللا قلخ تارا «نتشلل "”تاجّلَقَتملاو "”ةصّمدتُملاو ةصماثلاو

 ةمشاولا لو «یفبلا ٌبسکو مارح مّدلاو بلکلا مثلا 3 لاقو ۳/۹

 .هیلع قفتم ؟«نیرّوصملا َنَعلو .هلكومو ابرلا لكآو «؟[ةمشوتسملاو]

 نیشلاب (ةمشاولا) امأ» :(ةیرصملا .ط - ۱۰۱/۱8) «ملسم حيحص حرش» يف يوونلا مامالا لاق =

 وأ «ةفشلا وأ ؛مصعملا وأ فکلا رهظ يف اموحن وأ ةلسم وأ ةربإ زرغت نأ يهو «مشولا ةلعافف ؛ةمجعملا

 لعفي دقو ضخیف ةّرونلا وأ لحكلاب عضوملا كلذ وشحت مث «مدلا ليسي ىتح «ةأرملا ندب نم كلذ ريغ

 اهب لوعفملاو ءًامشو مشت تمشو دقو :ةمشاو اذه ةلعافو لاقت دقو هرثكت دقو «شوقنو تارادب كلذ

 ةبلاطلاو اهرايتخاب اهب لوعفملاو ةلعافلا ىلع مارح وهو ةمشوتسم يهف ؛اهب كلذ لعف تبلط نإف «ةموشوم
 اذه :انباحصأ لاق .ذئيح اهفيلكت مدعل ؟تنبلا مئأت الو «ةلعافلا مو الب يهو تنبلاب لعفي دقو هل

 ناف ؟حرجلاب الإ نكمي مل ناو «هتلازإ تبجو جالعلاب هتلازإ نكمأ ناف (!!)لسجن ٌريصي مشو يذلا عضوملا

 ناب اذإف «هتلازإ بجت مل ؛رهاظ وضع يف اشحاف أئيش وأ وضع ةعفنم وأ وضع تاوف وأ «فلتلا هنم فاح

 هلك اذه يف ءاوسو هريخأتب يصعيو ؛هتلازإ همزل ؛هوحنو كلذ نم نیش فخي مل ناو «مثإ هيلع قبي مل
 .«ملعا هللاو ةأرملاو لجرلا

 ةه :يهو- ةصمانلا تنيو ,رعشلا فتت :«سوماقلا» يف صمُنلا :(ةصّمدتُملا)و (ةصمانلا) (۱)
 ,اهب نّسحتت رعشلا ةفئان يه :ةصمانلا» :ييرعلا نبا لاقو ««-هب ةنّيّرملا :يهو- ةصمدتملاو -صمدلاب ءاسنلا

 «بلاضلا جرخم اذه جرح امنإو ءامهتيوست وأ امهعيفرتل نيبجاحلا رعش ةلازإب مهضعب هديف :تلق
 ریکذتاو ۳7۰ /۱۰) «نآرقلا ماكحأل عماجلا»و ۳۹۰ /۱۰) «يرابلا حتف» :رظناو .رصحلا هب دري ملو

 ١(. ص) «تاصّمتتملا نعلب تاملسملا

 .نْمحلل ابلط اهنانسأب كلذ لعفت :ةجلفتملاو ءايانثلا نيب ام دعابت :جلفلا :(ةجّلفتملا) (۲)

 (1۸۸۷ ۸۸۲ مقر) («هوذخف لوسرلا مكان امو باب) ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۳)
 مقر ۳۷۷/۱۰) (تاصّمنتملا باب)و (۵۹۳۱ مقر ۳۷۲ /۱۰) (نسحلل تاغیلفتملا باب) سابللا باتکو

 ملسر ۵۹4۸ مقر ۳۸۰ /۱۰) (ةمشوتسملا باب)و 6۵۹6۳ مقر ۳۷۸/۱۰) (ةلوصوملا باب)و ۹

 نسب هللادبع ثیدح نم (۲۱۲۵ مقر ۱۱۷۸ /۲) (ةلصوتسملاو ةلصاولا لعف میرحت باب) سابللا باتک يف

 .-هنع هللا يضر- دوعسم

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (5)

 نمث باب)و (۲۰۸۲ مقر ۳۱6 /۶) (ابرلا لکوم باب) عوسیلا باتك يف يراخبلا هجرخآ (6)

 -باتکو (۵۳۶۷ مقر) (دسافلا حاکنلاو يغبلا رهم باب) قالطلا باتکو (۲۲۳۸ مقر ٩۲7 /1) (بلکلا



 »۴ افلا -

 نوتسلاو ةيداحلا '''[ةريبكلا]

 ةديدحب هيخأ ىلإ راشأ نم

 ناو ؛هنعلت ةكئالملا إف قديدحب هبخآ ىلإ زاشآ نم» :لكي ىبنلا لاق -۰

 .ملسم هاور هاو هّمأ نم هاخآ ناك

 يبأ نع (0477 مقر) (روصملا نعل نم باب) سابللا باتكو (۵۹6۵ مقر) (ةمشاولا باب) سابللا-

 .ةبراقم ظافلأب ةفيحج

 .(۲۱۳6 مقر) ملسم دنع رمع نبا نع بابلا يفو

 .نهاكلا ناولو ءيغبلا رهمو بلكلا نم نع ىهن كي هللا لوسر نأ يراصنألا دوعسم يبأ نعو

 .(1934) ملسم دنع جيدخ نب عفار نع هوحنو «(۱۵7۷) ملسمو «(۲۲۳۷) يراخبلا هجرخأ

 )١( نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )(.

 مقر ۲٠۲٠ /1) (حالسلاب ةراشإلا نع يهنلا باب) ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 .-هنع هللا يضرس ةريره يبأ ثيدح نم 7

 دق امب هل ضرعتلاو «هفيوختو هعيورت نع ديدشلا يهنلاو «ملسملا ةمرح ديكأت هيف ثيدحلا اذهو
 هيف مهتي نم ءاوس دحأ لك يف يهنلا مومع حاضيإ يف ةغلابم ؛«همأو هيبأل هيخأ ناك ناو» لب هلوقو «هيذؤي

 السلا هقبسي دق هنألو لاح لكب مارح ملسملا عيورت نأل ؛ال ما ًابعلو ًالزه اذه ناك ءاوسو هتي ال نمو

 حیحص حرش» يف يوونلا هدافأ .مارح هنأ ىلع لدي هل ةكئالملا نعلو .ىرخألا ةياورلا يف هب حرص امك

 .(۲۵۷ )١5/ «ملسم

 ةيفيك نايبو «حالسلاب ملسملا ىلإ ةراشالا نع يهنلا يف ةريثك ثيداحأ اَ يبنلا نع درو دقو
 .ةماعلا مهسلاجمو سانلا عماجم يف حالسلا عم لماعتلا

 نع نع هللا يضر- ةريره يبأ نع ؛امهيحيحص» يف (؟5717) ملسمو (1773) يراخبلا جرخأ

 عزي ناطيشلا لعل يردي ال هنإف ؛حالسلاب هيخأ -(ىلع) يراخبلا يفو- ىلإ مكدحأ ريشي ال :لاق اك يبلا

 .«رانلا نم ةرفح يف عقيف «هدي يف -نيغلاب (غزني) يراخبلا يفو-

 ىلع ءارغإلاو لمحلا وهو ؛ناطیشلا غزن نم «ةبرضلا هل نيزي :يأ ؛-نيغلاب- (هلي يف غزني :هلوق

 .داسفلا

 = .هتبرض ققحيو ؛هدي يف يمري :يأ ؟-نيعلاب- ؛هدي يف عزني» :هلوقو



 راجا ٤

 نوتسلاو ةيناثلا ةريبكلا

 هيبأ ريغ ىلإ یعدا نم

 یعدا نما : هللا لوسر لاق :لاق «")[-هنع هللا يضر-] دعس نع ١
 .هيلع قفتم مارح هيلع ةنجلاف «هيبأ ٌريغ هلآ ملعی وهو «هيبأ ريغ ىلإ

 نع اوُبْغرت ال» :لاق لڳ يبنلا نع هنع هللا يضر- ةريره يبأ نعو -۲

 .-ًاضيأ- هاجرخأ "”«رفك وهف هببأ نع بنر نّمف «مکنابآ
 .هيلع قفتم هللا ةنعل هيلعف هيبأ ريغ ىلإ ىعّدا نَم» :# لاقو -۳

 ىلع بطخي -هنع هللا يضر ًاّيلع تيأر :لاق «كيرش نب ديزي نعو -6
 اهرشنف ةفيحصلا هذه يف امو هللا باتك الإ هؤرقن باتك اندنع ام :لوقي هتعمسف «ربنملا

 مارح ةنيدملا» :ال هللا لوسر لاق :اهيفو :تاحارجلا نم ءايشأو «لبالا اس اهيف اذإف

 .هل هتبرض ناطيشلا ققحيف هحالسب رخآلا امهدحأ برضي ىتح مهنيب يرغي هنأ دارملاو =

 .ىرحأو ىلوأ باب نم اذهف «؟اهب بيصي يذلا فيكف «نعللا ةديدحلاب ريشي يذلا قحتسا اذإ»و

 ةيحض نم مكو !؟سارعألا يف اميس الو «ةيرانلا ةحلسألاب نوثباعلا كئلوأ ميرحتلا اذه لقعُي لهف

 نميف كلاب امف .ىصحلاب فذخلا نع اتبا يهنلا ناك ناو !مهتالابم ةلقو مهتقامح ببسب تطقس ةئيرب

 يهنلاف «بئاغ مودق وأ «حاجن وأ «جاوزب ,مهتحرف نع نيربعم ةماعلا سانلا عماجم يف صاصرلا نوقلطي

 هللاو ءاهب لوقلا ىلع ةعيرشلا صوصن ترفاضت يتلا «عئارذلا دس باب نم ولو «یلوآ ةروصلا هذه يف
 .قفوملا

 )١( نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )(.

 40۷7 مقر 04 /17) (هی ريغ ىلإ ىعدا نم باب) ضئارفلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(1۳ مقر ۸۰ /۱) (ملعي وهو هيبأ نع بغر نم ناميإ لاح نایب باب) ناميإلا باتك يف ملسمو

 0۷7۸ مقر ۵4/۱۲) (هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم باب) ضئارفلا باتك يف يراخبلا هجرخآ (۳)

 .(1۲ مقر ۸۰ /۱) (ملعي وهو هيبأ نع بغر نم ناميإ لاح نایب باب) نامیالا باتك يف ملسمو

 ظفللاو- ملسمو ۱۱۱ مقر ١١5 /1) (ملعلا ةبا باب) ملعلا باتك يف يراخبلا هجرخآ (4)

 .-هنع هللا يضر- يلع ثيدح نم (۱۳۷۰ مقر ۹۹6-۹۹۸ /۲) (ةئيدملا لضف باب) جحلا باتك يف -هل



 1 الا -
 ةكتالملاو هللا ةنعل هيلعف 'ًائيحم یوآ و أ ًاَئَدَح اهيف ثدحأ نمف روث ىلإ ريع نيب ام

 دهن تایل ةد ؟ لاو ًافرص ةمايقلا موي هن هللا بقي ال محا نانلار

 نمو «نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف ًاملسم “رفحا نمف مهاندأ اهب یعسی

 «نيعمجأ سانلاو ةکئالملاو هللا ةنعل هيلعف ؟هيلاوم ريغ ىلإ ىمتنا وأ هيأ ريغ ىلإ یعدا

 .؟"هیلع قفتم " [*الدع الو افرص ةمايقلا موی هنم ُهللا لبقی ال

 هنأو «لامشلا ىلإ هدحآءارو هنإ :يناثلا فصو يف اولاق دقو ؛نیلبجل نامسا (روث)و (ریع) (۱)
 .ةرمحلا ىلإ برضي رّودم

 نم عدبلاو «عرشلا يفاني امم اهيف ثدحأ ثدح لك لمشيف «مرمعلا قايس يف ثيدحلا اذه (۲)

 يف يبطاشلا هدافأ . ىنعملا يف لخدي ایا اهريغف ةنيدملاب ًاصتخم ناك نإ وهو ثدحلا حبقأ

 .(يقيقحتب - )٠١7/1 «ماصتعالا»

 .(4۰۲ /۲۵و ۳۰۹ /۲۸و ۳۲۸/۱۵) «ةیمیت نبا یواتف عومجم» :-رومأم ريغ- رظناو

 اهنمو لی لوسرلا نطومو «يحولا طبهم اهنوکل ؛اهفرشل «رکذلاب ةنيدملا تصح :ةدیبع وبآ لاق

 يف رسلا :هریغ لاقو لاطب نبا هلاق .اهريغ ىلع لضف دیزم كلذب اهل ناکف ءضرألا راطقأ يف نیدلا رشتنا

 نبا هلاق .نيدشارلا ءافلخلا عضوم تراص مث لكك يبنلا نطوم كاذ ذإ تناك اهنأ ؛ركذلاب ةئيدملا صيصخت

 .(۳۹۹/۱۳) «حتفلا» يف رجح

 .ًالدع الو ًافرص مهنم لبقي ال هللا نأو «عدبلا لهأ ىلع لكي هللا لوسر نم ةنعللا تعقو (۳)

 .ةضيرفلا :لبقو .ةيدفلا :لدعلاو .ةلفانلا :ليقو .ةبوتلا :فرصلا :ليق

 هماصتعالا» يف يبطاشلا هدافأ .ًادعُب هللا نم اودادزا -ةالصو ًاموص- ًاداهتجا اودادزا املكو
 .(یقیقستب - ۵ ۷

 هللا باتك ليطعت :ثدحلا مظعأ نم» :(يقيقحتب - ۵۷۸/۵) «نيعقوملا مالعإ يف ميقلا نبا لاقو

 ىلإ اعد نم ةاداعمو :هنع بذلاو كلذ ثدحأ نم رصنو ءامهفلاخ ام ثادحإو لي هلوسر ةنسو ؛ىلاعت

 .«6 هلوسر ةتسو ىلاعت هللا باتك

 ةلازإلل هيف ةزمهلاو رافخإ اهكاهتناو «ةمذلا :-ةئلثم- ةرافخلاو هردغو هدهع ضقن :يأ (4)

 .هاوكش تلزآ اذإ :هتیکشاک ؛بلّسلاو

 -باتكو (۱۸۷۰ مقر ۸١ /6) (ةنیدملا مرح باب) ةنيدملا لئاضف باتك يف يراخبلا هجرخأ (1)



 س الا 1۳۹

 نسعي :لوقي كي هللا لوسر عمس هنأ :-هنع هللا يضر- رد يبأ نعو -۵

 ارسل ام سيلف هل سيل ام یعّدا نمو هرفک الإ هملعی وهو هيبأ ريغل یعّدا لجر نم
 راح الإ كلذك سيلو «هللا ودع :"”لاق وأ رفكلاب الجر اعد نمو «رانلا نم هّدعقم
 ."[مجر :(راح» ىنعمو] «ملسمل ظفللاو هيلع قفتم "هيلع

4 3 

 نوتسلاو ةثلاثلا *[ةریبکلا]
۱ 1 6 

 ."ةرییک نوکت ال نأ لمتحیو

 ضفارفلا باتکو (۳۱۷۲ مقر) (مهاندآ اهب ىعسي ةدحاو مهرارج و نیملسملا ةمذ باب) ةعداوملاو ةيزجلا-

 قّمعتلا نم هرکی ام باب) ةنسلاو باتکلاب ماصتعالا باتکو (1۷۵0 مقر) (هیلاوم نم ًربت نم مثإ باب)

 نم (۱۳۷۰ مقر 445 /۲) (ةنيدملا لضف باب) جحلا باتک يف ملسمو ۷۳۰۰ مقر) (ملعلا يف عزانتلاو

 .هب (كيرش نب ديزي :وهو) هيبأ نع يمينا ميهاربإ قیرط

 )١( :لاقو ...» :(ب) يف ...0.

 بدألا باتك يفو (۳۵۰۸ مقر 616 /5) (۵ مقر باب) بقانملا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 لاح نايب باب) ناميإلا باتك يف ملسمو :(5040 مقر 474 )٠١/ (نعللاو بابسلا نم ىهني ام باب)

 .-هنع هللا يضر- رذ يبأ ثيدح نم (1۱ مقر ۷۹-۸۰ /۱) (ملعي وهو هيبأ نع بغر نم ناميإ

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام ()

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (4)

 .مؤاشتلا :دارملا (۵)

 هقفاوو «رئايكلا نم ۴١( مقر تيب) «رئابكلا يف هتموظنم» يف يلبنحلا يواجحلا اهّدع (1)

 يهو ؛(ءاضقلاب اضرلا كرت) هيف (ريطتلا) ذإ كلذك اهنأ قحلاو «(۳۹۳ ص) «رئاخذلا» اهحرش يف ينيرافسلا

 رئاغصلا ثلابخلا نم بنتجي ام نايب يف رها هباتك يف نوحرف نبا دع ىلع (نوسمخلاو ةيناثا ةريبكلا)
 ۱ ۱ .(۳۲۱ ص) «رثابکلاو

 =نم -ةريطلا :يأ- نوکت نأ لمتحی» :(يقيقحتب - ۵۷۸ /0) «نیعقوملا مالعإل يف میقلا نبا لاقو



 ا ااا

 سل يل ا ا و ياما

 “لكوتلاب هّبهذي هللا كلو «[الإ] انم امو كرش + ةَرّيْطلا» ءال هللا لوسر لاق

 .يذمرتلا هححص

 *۳"دوعسم نبا لوق نم وه [الإ] انم امو» :برح نب ناميلس لاق

 .«اهنود نوكي نأو «رئابكلا-

 )١( ىلعي وبأو ("07) يسلايطلاو (44۰و ۳۸٩و ۳۸۹/۱) دمحأ هجرخأ )0179:0:47(

 «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ۳۹/۹(۰) «فتصملا» يف ةبيش يبأ نباو «مهدیناسم» يف (500) يشاشلاو

 )٩۰۹( (ةريطلا يف ءاج ام باب) ريسلا يف يذمرتلاو ۳۹۱۰) (ةريطلا باب) بطلا يف دواد وبأو )1515(

 (ةريطلا هركيو لأفلا هبجعي ناك نم باب) بطلا يف هجام نباو ۰ /؟) «ريبكلا هللع» يفو )008058:

 «ةرهملا فاحتإ» يف امك- «لكوتلا» يف ةميزخ نباو 64۲ ۰6۱ مقر) ؛هللا ىلع لكوتلا» يف ايندلا يبأ نباو

 )۸۲۹ ۱۹۲/۱۰و ۸۲۷) (لکشملا» يفو (۳۱۲ /5) (راثآلا يناعم حرشا يف يواحطلاو (۱۲۵۵۷ مقر

 و ۱۷٤۷«كردتسملا» يف مكاحلاو «(«ناسحالا» - 1۱۲۲) «هحیحص» يف نابح نباو ۱۷4۸و )۱/ ۱۷-

  »۱۸ ۸مقر ۱۷۷-۱۷۸ /۱۲) «ةتسلا حرش» يف يوغبلاو «(۱۳۹/۸) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو

  ۷هدوعسم نبا نع «شيبح نب رز نع «يدسألا مصاع نب یسیع نع «لیهک نب ةملس نع قرط نم
 .حيحص هدانسإو .هب

 ««صيخلتلا» يف يبهذلا هقفاوو «مكاحلا هححصو ««حبحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 ىلع هيلامآ يف يقارعلا هححصو «يلمرتلا هححص :تلق» :(۳۲۳4/۱) «بذهملا» يف لاقو

 (نيعقوملا مالع)» يف ميقلا نبا -اضيأ- هححصو «(7194 /4) «ريدقلا ضيفا يف يوانملا هلقن «كردتسملا
 .(يقيقحتب - ۵۷۸ /۵)

 .جيرختلا رداصم نم اهتبئأو «نيلصألا نم تطقس «الإ) ةملكو

 تا ی ايان ماتا .برح نب ناميلس هخيش نع يراخبلا لاق اذكه (۲)

 :(54 /5) «بيغرتلا» يف يرذنملا :مهنم ؛ظافحلا نم عمج كلذ ىلع صنو 1۹۱ /۲) «ریبکلا للعلا»

 يف فنصملاو ۳4۵ ص) ؛نآمظلا دراوم» يف يمشيهلاو (۲۳ 4 /۳) «ةداعسلا راد حاتفم» يف ميقلا نباو

 انخیشو (۲۱۳/۱۰) «يرابلا حتفا يف رجح نباو ۳۲۲4 /7) «ریبکلا ننسلا راصتخا يف بذهملا»

 .مهريغو 47١(( مقر) «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألا

 ءايبنألا قح يف ليحتسم كرشلاو كرش ةريطلا نأل ؛ةجردم ةظفللاف «حبحص اذهو :ةديبع وبأ لاق

 5 .-مالسلا مهيلع-



 زاوا ۸
 لوسر اي :ليق ««لافلا ُةبِحْأو ةَرْيط الو یّودع ال» لكي يبنلا لاقو -۷

 .حيحص '””«ةبيطلا ةملكلا» :لاق ؟لآفلا امو !هللا

# FF 

 نوتسلاو ةعبارلا "”[ةريبكلا]

 ةضفلاو بهذلا يف برشلا

 ةينآ يف اوبرشت الو «جاييذلا الو ریرحلا او سبلت الا: يبنلا لاق -۸

 ۳هترخ لا يف مكلو ءاينثلا يف مهل اهّنإف ؛اهفاحيص يف اولكأت الو «ةضيلاو بحّذلا

 بهذلا ءانإ يف برشي وأ لای يذلا نإ لكي هللا لوسرآ لاقو -۹

 ًاراصتخا فذحف هيف ةهاركلا هبلق ىلإ قبسيو طلا هيرتعي نم الإ :هانعم ؛*ال]انم امو» :هلوقو =
 .(۲۳۲ /) «ننسلا ملاعم» يف يباطخلا هلاق .عماسلا مهف ىلع ًادامتعاو مالكلل

 اذه قفوب لمعي ملو :لعفلا كلذ ىلع ىضمو .هللا ىلع لكوت اذإ :يأ ؛اهبهذُي هللا نكلو» :هلوقو

 .هل رفغ ضراعلا

 لامعأ نم اهنإ :ليقو داجيإلا يف -ىلاعت- هللا ريغل ًاريثأت دقتعا اذإ :يأ !«كرشا :هلوقو
 .يفخلا كرشلا :دارملا وأ هریثأتلا داقتعاب كرشلا ىلإ ةيضفم وأ «نيكرشملا

 مقر )٠١/ ۲٤٤ (ىودع ال باب)و )7514/٠١( (لأفلا باب) بطلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 يضر- سنآ ثيدح نم (۲۲۲۶ مقر 1785 )٤/ (لآفلاو ةريطلا باب) مالسلا باتک يف ملسمو .( 01

 .-هنع هللا

 .(1) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 04۲۲ مسقر 004 /4) (ضضفم ءانإ يف لكألا باب) ةمعطالا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 (۲۰۱۳۷ مقر ۱۱۳۷ /۳) (ةضفلاو بهذلا ءانإ لامعتسا ميرحت باب) ةنيزلاو سابللا باتك يف ملسمو

 .-هنع هللا يضر- ةفيذح ثيدح نم -«ةرخآلا يف مكلو» :هدنع سيلو-

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (4)



 1 زا -
 ."”منهج ران "”[هنطب] يف ُرجْرَجُي امنإ ةضفلاو

 ."”«ةرخآلا يف اهيف برشي مل ٍةضينلا يف برش ْنَم» :لاقو -۰

 مد د

 نوتسلاو ةسماخلا *[ةریبکلا]

 ©ةاضقلا ءالکوو ددللاو ءارملاو لادجلا

 )١( نم طقس نیتفوقعملا نيب ام )0.

 يف ةضفلاو بهذلا يناوآ لامعتسا میرحت باب) ةنيزلاو سا بللا باتک يف ملسم هجرخآ (۲)

 .(۳۵) مقرب مدقت امك ؛هیلع قفتم ثیدحلاو ملس مآ ثیدح نم (۲۰۹۵ مقر ۱۷۳۶ /۳) (برشلا

 (...تضفلاو بهذلا يناوآ لامعتسا میرحت باب) ةنيزلاو سا بللا باتک يف ملسم هجرخآ (۳)

 اهیف برش نم هنإف ةضفلا يف برشلا نعو ...» :هیفو «ءاربلل لیرط ثیدح نمض (۲۰۲۲ مقر ۱۱۳۱/۲)

 .«ةرخآلا يف اهیف برشی مل ایندلا يف

 0) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (4)

 ىلع بترتيو «نيلطبملا نع وأ لطابلاب مهنم مصاخي نم :انه دارملاو ؛مويلا نوماحملا مهو ()
 نينئاخلل نکن الو# :-یلاعت- هلوق مومع يف لخدي فنصلا اذهو «قح ريغب سانلا لاومآ لكأ هتموصخ

 يف مهلاح يدنكلا نيدلا ءالع روص دقو اميدق سانلا مهمذ مهيف ءالؤه ةرثكلو ۲۱۰۵ :ءاسنلا] «ًاميصخ

 :هلوقب (يرجهلا نماثلا نرقلا) هتقو يف ماشلا دالب

 سا باو لوا نیطای مش الا اومصاسسخ نإ مسکحلا ءاللكوام

 ساتاىلعهوع بفمهنع ًالضاف مهر سسش اد ف مرق

 نیناوقلا لوخدلو ةنايدلا ةلقو «ةنايخلا ةرثكو مسلظلا عويشل ؛مارحلا اهيلع بلغ ةنهملا هذهو

 ءاهيف درفم باتک يف اه ؛طورشب لالح ةلمجلاب يهو «مهعافد يف نوماحملا اهمدختسي يتلا ةيعضولا

 صضعب هقرس دقو ءااهنم ةيمالسإلا ةعيرشلا فقومو مظنلا يف اهخيرات :ةاماحملا» :ناونعب ًاميدق عوبطم وهو

 يف -دمحلا هللو- يبتك رئاسك «تافاضإلاو تاليدعتلا نم ًاريثك هيلع يرجأ ىتح رظننا هتيل ايو «نيكافألا
 -.ءالؤمه وكشأ هدحو هللا ىلإف «هتبلطو هلهأ ملظو «ملقلا ىلع ةيانجلاب ةراجتلا ...اهنكلو تديدجلا اهتاعبط



 بس زابل 1۳۰

 هللا ذهن انا ٍةاَيحْلا يف هل كجي نم سالا نیو : -یلاعت- هللا لاق

 كيو ا ييف ديل ضرآلا يف ی یو و .

 .تايآلا لسا ث

 ."4نوُميصح موق مه لب ًالَدَج الإ كل وب ام :-ىلاعت- لاقو

 يف نإ مهان ناس ريب للا تايآ يف نولداجُب نی نإ : -ىلاعت- لاقو

 ۳ «هینلاب مه ام رک الا مهروذص

 0 يه يتلاب الإ باكا ّلْهأ اوُنواَجُت الو :-یلاعت- لاقو

 !هللاب الإ ةوق الوح

 :نيمهم نيرمأ ىلع هيبنتلا نم انه دب الو

 يف اماو ظفللا يف امإ ؛هيف للخ راهظاب «ريغلا مالك ىلع ضارتعا لك وه :(ءارملا) دح :لوألا

 .ملكتملا دصق يف امإو «ىنعملا

 كرت هيفو دومحم وهو تاجن هنع توکسلاف ؛نيدلا رومأب ًاقاعتم نكي مل اميف هنع يهنملاو

 .لحملا اذه ريغ يف ةطوسبم ماکحا هلف ؛نیدلاب قلعتی اميف امأو .لوضفلل

 ىلإ هتبسنو همالک يف حدقلاب هصيقنتو هزيجعتو ربغلا ماحفإ دصق نع ةرابعف ؛(لادجلا) امأو

 وهف هصقن راهظإب ريغلا ىلع مجهتلاو ءاضفلاو ملعلا راهظإو عفرت نع ناك نإف ديف لهجلاو روصقلا

 .هللا محر نم الإ اهنم ملسي ال «ةينطاب ةيسفن ةوهش وهو «مارح

 يف مالكلا وهو !مايألا هذه هرثكأ امو ؛(لطابلا يف ضوخلا) لطابلاب ةموصخلاب قحلي :رخألاو

 مهمسارمو كولملا رّبجتو «ءاينغألا معنتر «مهتاماقمو «قاسفلا سلاجمو ءاسنلا لاوحأ ةياكحك «يصاعملا

 .مارح وهو ديف ضوخلا لحي ال امم كلذ لک نإف تهورکملا مهلاوحأو «ةمومذملا

 يف ءارملا :اهنمو» :(رئابكلا) هدادعت قايس يف (777 ص) «نيلفاغلا هيبنت» يف ساحنلا نبا لاق

 (...«رئابكلا» يف يبهذلا ظفاحلا دعو ( رئابكلا) نم ًاقلطم لطابلاب ءارملا ی لاق دقو» :لاق :«نآرقلا
 .اهدروأ يتلا تايآلاو «هبيربت قاسو

 .(ب) يف دجوت ال (لسنلاو ثرحلا كلهيو :-ىلاعت- هلوقو .۲۰6-۲۰۵ :ةرقبلا (۱)

 .۵۸ :فرخزلا (۲)

 .۵۳ :رفاغ (۳)



 1۳۱ اکیلا بس

 6تا
 ٌدَلألا -ىلاعت- هللا ىلإ لاجرلا ض خب ّنإ» :هتيبلا لاقو -۱

i E 5 Ji 

 نب ىيحي نع -نيل وهو «طقسلا بحاص ىيحي وبأ- ءاجر یورو -۲۳

 هللا لوسر لاق :لاق «-هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع ؛ةملس يبأ نع هریثک " [يبا]

 عن ىتح هللا طَخَس يف زی مل ملع ريغب قموصخ يف لاج نما ل

 يبأ نع «بلاغ يبأ نع -قودص وهو- رانید نب جاجح "[یورو] -۳

 ١١( :توبکنعلا "4.

 ((ماصخلا َدلأ وهو# :-ىلاعت- هللا لوق باب) بصخلاو ملاظملا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 دلألا باب) ماكحألا باتكو (4077 مقر) ((ماصخلا دلآ وهو# باب) ريسفتلا باتكو (1401 مقر)

 دلألا يف باب) ملعلا باتك يف ملسصو ۷۱۸۸ مقر ۱۸۰ /۱۳) (-ةموصخلا مئادلا :وهو- مصخلا

 .-اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم (۲۹۷۸ مقر ۲۰۵6 /5) (مصخلا

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 يف يليقعلاو ؛(ناحطلا ,ط - ۸۵ ۶۷ مقر ؟01/4) ؟طسوألا مجعملا» يف يناربطلا هجرخأ (4)

 4۱۵۳ مقر) «تمصلا» يفو ١4( مقر) «ةبفلا مذا يف ايندلا يبأ نباو 5١(« /۲) «ريبكلا ءافعضلا»

 يناهبصألا ةنسلا ماوقو 41۲ /۸) «یربکلا نئسلا» يف يقهببلا هنعو- ٤٤( مقر) ؟هدئاوف» يف يوسيعلاو

 .هب یاجر قيرط نم (۹8۷ مقر )507/١1 «بیهرتلاو بیغرتلا يف

 .«یبحی وبأ ءاجر الإ ةملس يبأ نع ىيحي نع ثيدحلا اذه وري مل» :يناربطلا لاقو

 (55/7) «نازيملا# :رظنا .يوقلاب سيل :هريغو متاح وبأ لاقو «نيعم نبا هلاق .فيعض وهو :تلق

 .(۲۰۱/4) «دئاوزلا عمجم» ۰۲۳۱ /۱) ؛ءافعضلا يف يتفملا»

 :يليقعلا لاقو «نابح نبا هقثوو «روهمجلا هفعض» :(۱۰۲ /۳) ءايحإلا جیرخت» يف يقارعلا لاقو

 :لاق مث ,ثیدحلا اذه هل قاس مث ء؛هيلع عباتي الو ريثك يبأ نب یبحی نع ثدح»

 رمع نبا ثیدح قرط ضعب ىلإ ريشي هناکو ««قيرطلا اذه ريغ نم ةحلاص ةفلتخم دیناسأب یوریذ

 .ملعأ هللاو 46۳۸ ۱6۲٩ ۱۳۹۲) مقرب يتکلا

 .4نعوا :(ب) يف (9)



iw ۲س الی  

 الإ هيلع اوناک ید دعب ٌموق ٌلض ام» :لاق ةا يبنلا نع نع هللا يضر- ةمامأ
 .)«نوُمیصح مو مه لب ًالَدَج الإ كَل ٌهوُبَرَض امل :الت مث ؛لدجلا اونأ

 ملاع ةلز :يتُمأ ىلع فاخآ ام فوخأ نا :ِك يبنلا نع یوریو 4

 دلهاجم نع دايز ىبأ نب ديزي هاور] ۲ کقانعآ مطقت ايندو «نآرقلاب قفانم لادجو

 (۳۲۵۳ مقر ۳۷۸/۵-۳۷۹) (فرخزلا ةروس نم باب) ریسفتلا باوبآ يف يذمرتلا هجرخآ ()

 0۳۹ مقر) ؛ديحوتلا لئالد يف نيعبرألا»و (لبشلا .ط - 6٩ ۰8۸ /۱) «مالکلا مذا يف يورهلا هنعوس

 (۲۵5 ۰۲۵۲ /۵) دمحأو :(58 مقر ۱۹/۱) (لدجلاو عدبلا باتتجا باب) ةمدقملا يف هجام نباو

 يف ریرج نباو ۱۳۲۰۱۳۹ مقر) ؟تمصلا» يف ايندلا يبأ نبأو ؛"دنسملا» يف امهالک (۱۱۸۷) ينايورلاو

 ۳ ۱۱۰6 مقر) (ةسلاجملا» يف يرونيدلاو ۱۰۱ مقر) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو ۸۸ /۲۵) «ريسفتلا»

 «بعشلا» يف يقهيبلاو 14۷-444۸ /۲) مكاحلاو ۸۰1۷ مقر) «ريبكلا» يف يناربطلاو ««يقيقحتب

 يف يميتلاو ۷6 ص) «ناجرج خيرات» يف يمهسلاو ۰4۲۸7 /۱) «ريبكلا ءافعضلا» يف يليقعلاو (/ ۵

 ۰0۲۹ مقر) «ةنابإلا» يف ةطب نباو ۱۳۸ /۷) «ليزنتتلا ملاعم» يف يونبلاو 444 مقر) «بيغرتلا»

 يف بيطخلاو ؛(۱۷۷ مقر) «ةنسلا» يف يئاكلاللاو (يقفلا .ط - 06 ص) «ةعيرشلا» يف يرجالاو ۰

 مذ» يف يورهلاو ۲۱ مقر) «ملعلا نايب عماج» يف ربلادبع نیا( ۱۰ /۱) «هقفتملاو هيقفلا»

 .هب هرانید نب جاجحلا نع قرط نم (4۸/۱-۵۰) «مالکلا

 امنإ حیحص نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاقو يبهذلا هقفاوو مکاحلا هححص و ؛نسح هدانسو

 .(رّوزح همسا بلاغ وبأو ثیدحلا براقم ةقث حاجحو «رانيد نب جاجح ثیدح نم هفرعن

 ةبيش يبآ نب بوقعی هقثوو ءهب ساب ال :ةعرز وبأو نيعم نياو دمحأ لاق «رانيد نب جاجح :تلق

 ىلإ "هجام نبا نئس# عوبطم يف فرحتو «نسح هئيدحو «لاقم هيف بلاغ وبآو ءمهريغو يلجعلاو يذمرتلاو
 .ححصيلف ؛«بلاط وپآ»

 .(۱۳۷ مقر) «بیهرتلاو بیغرتلا حيحصا يف ثیدحلا اذه -هللا همحر- ينابلألا انخیش نُسحو

 - نارشب نبا قیرط نم (4۵۰ مسقر 80۷ /۱) «بیغرتلا» يف يناهبصألا ةنسلا ماوق هجرخآ (۲)

 هریهز نب دمحأ انث ,-هئازجأ» نم عوبطملا يف سيلو- يرتخبلا نبا انث ؛هیلامأ» نم عوبطملا يف سیلو

 .هب هليزي نع دحس نب دوعسم انث ءليعامسإ نب كلام انث

 لاقو .هب جتحیال :-ًاضيأ- لاقو .يوقلاب سيل :ىبحي لاق دايز يبأ نب ديزي «فيعض هدانسإو
 .(1۲۳/4) «نازیملا» :رظنا .اعافر ناك :ةبعش

 -نبا ثيدح نم «ةنابإلا» يف يزجسلا رصن يبأ ىلإ )58/١1( «لامعلا زنك" يف هازعو



EY اکل - 

0 
 . [رمع نبا نع

 ."”«رفك نآرقلا يف ءارملا» :يلكَي "7[ىبنلا] لاقو -۵

 مقر) «لخدملا» يف يقهيبلا دنع ةروكذملا قيرطلا نم هتدجو مث تامهنع هللا يضر- رمع-

 )٩۱/۱(. «مالکلا مذ» يف يورهلاو (۲/۲) «هقفتملاو هیقفلا» يف بیطخلاو ۲

 .ط - 10۷۵ مقر ۳۸۲ /1) هطسوالو (۲۸۷ مقر ۱۳۸/۲۰) «ریبکلا» يف يناربطلا هجرخآو

 «دادغب خیران» يف بیطخلاو («ينادلا ضورلا عم - ۱۰۰۱ مقر ۱۸۱/۲) ؛ريغصلا7و (نیمرحلا

 ينطقرادلاو ١45(« مقر) «قافنلا ةفصا يف ميعن وبأو ٩۰(: /۱) «مالکلا مذ يف يورهلاو «۱۲۹/۲)

 نع «ریمع نب كلملادبع نع ءروصنم نب ميكحلادبع قيرط نم -(۱۹۹/۱۰) هزتكلا يف امك-
 .اذج فيعض هدانسإو .هعفر ذاعم نع «یلیل يبأ نب نمحرلادبع

 .هريغو )١187/1( «عرمجملا» يف يوونلا ةفعضو كورتم وهو هروصنم نب ميكحلادبع هيف

 هللادبع نع «ةرسم نب ورمع نع هريغو ةبعش هفقولا :لاقو (۸۱ /۱) «للعلا» يف ينطقرادلا هركذو

 .«حیحصلا وه فوقوملاو ذاعم نع ءةملس نبا

 ؟قشمد خيرات يف ركاسع نباو :(۱۹۸ مقر ۱۲۲ /۱) «ةنسلا» يف يئاكلاللا :افوقوم هجرخأ :تلق

(8۳۸۵۸). 

 «تاقفاوملا" يف يبطاشلا اهنم ًافرط رکذ باحصألا نم ةعامج نع بابلا اذه ىف دروو

 هلل دمحلاو ءامهيلع يقيلعت يف اهجیرختو :(۲۳۸/۶) «نيعقوملا مالعإد يف ميقلا نباو 078-0790 /4)
 .تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 «هلمأو مالكلا مذ» يف يورهلا ليعامسإ وبأو 4۳۱۷ /۹) «للعلا» يف ينطقرادلا هجرخأ (۲)

 لهس نب ىسوم نع (۵ /۲) يورهلاو دلاخ نب رهاط نع (لبشلا نمحرلادبع قيقحت - ۱5۰ مقر 4/؟)

 مقر) «ةسلاجملا» يف يرونيدلاو «ةفاصرق يبأ نبا نع (۱3۹۹/9) «لماکلا» يف يدع نباو «يلمرلا

 نع «میهاربا نب دعس نع ءروصنم نع «نابيش ان «سايٳ نب مدآ انثدح :اولاق مهتعبرأ ؛لیزید نبا نع ۷

 .هعفر ةريره يبأ نع «هيبأ نع ءةملس يبأ نب رمع

 (هسیئرت - ۱۳۲۱ مقر ۱۲۰ /5) «دناوفلا» يف مامت هنعو 4۳ مقر) ؛هثيدح» يف ملذح نبا هجرخأو

 .-!!ةملس يبأ نب رمع ركذ هنم طقسو- هب «سايٳ يبأ نب مدآ ان ءدمصلادبع نب دواد نب ديزي مساقلا يبأ نع

 .(494 /۲) «دنسملا» يف دمحأ هتعو جاجح :هيف هيبأ نع ةملس يبأ نب رمع ركذ ىلع مدآ عباتو

 -يف يورهلا ليعامسإ وبآ هقيرط نم هجرخآ «سيق يبأ نب ورمع :روصنم نع هاور اذكهو



 )۳١١/۹(. «للعلا» يف ينطقرادلا هدافأو ء(١ /۲) «هلهأو مالكلا مذا

 يبآ نع هدعس نع ءروصنم نع هاورف ؛ىلعي نب ىبحي ةاّيحملا وبأ سيق يبأ نباو نابيش فلاخو
 .(ةملس يبأ نب رمع) طقسأو ؛ةريره يبأ نع ؛ةملس

 - ۳۰۱۱۹ مقر ۱٤١ /5و ؛ةيدنهلا .ط - )014/1١ «فنصملا# يف ةبيش يبأ نبا اذكه هجرخأ

 وبأو «-(فيس دیلو خألا قيقحت - ١48 مقر ۲۰۳ /۱) «ةعيرشلا» يف يّرجآلا هقيرط نمو- (رکفلا .ط

 .(۸۱/۶) «هخیرات» يف بيطخلاو ۵۸۹۷ مقر ۳۰۳/۱۰) «دنسملا» يف ىلعي

 .طاقسإلا اذه يف ةايحملا وبا أطخأو

 :هعبات هیف رمع ركذ ىلع روصنم عیوتو

 .يروثلا نايفس *

 6۱1۳-2 مقر ال8/0) هةنسلا يف لالخلا هقيرط نمو- (4۷۸/۲) ؛دنسملا» يق دمحأ هجرخأ

 نب نمحرلادبع نع (177 مقر ۷ /۲) «هلهأو مالكلا مذ» يف يورهلاو «يدهم نب نمحرلادبعو عيكو نع

 يبأو فسوي نب دمحم نع (ةيملعلا بتكلا راد .ط - ۲۲٠١ مقر 417/7) «بعشلا» يف يقهيبلاو «يدهم

 .هب هنع مهعبمج ؛يريبزلا دمحأ

 .ميلس يبأ نب ثيل *

 .هدوجو هنع بلهملا نب ىيحي ةنيدك وبأ هاورف ؛هيف هيلع فلتخاو

 نع دعس نع هنع :الاقف ثيل نع (رذنملا وبأ نمحرلادبع نب دمحم) يوافطلاو رمتعم هلسرأو

 يبأ نسع قملس يبأ نع دعس نع ءثيل نع :ريرجو ةدئازو ريهز لاقو ؛ةريره يبأ نع ءةملس يبأ نب رمع
 ,00319/-737/4) «للعلا" يف ينطقرادلا هداف .ةريره

 0171 مقر ۷-۷ /۲) ؛هلهأو مالكلا مذ يف يورهلا هجرخأو هطالتخا لبق هدّوج ایل لعل :تلق

 .هب هشیل نع «يفعجلا ةيواعم نب ريهز نع

 یفطصم .ط - ۲۸۸۱ مقر 147” /؟و تیدنهلا .ط - ۲۲۳ /۲) ؛كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأو

 .هب هيپأ نع ءةملس يبأ نب رمع نع ييهاربا نب دعس نع ليعس نع «مصاع يي نع (اطع

 ةاورلا نم (ميهاربإ نب دعس) ةمجرت يف (147-1472 /۱۰) «لامكلا بيذهت» يف يزملا ركذي ملو

 دجوي ال ىرخألا ةعبطلاو «هيف كلذ رثكأ امو اعيبطت (كردتسملا» عوبطم يف لعلف !!دیعس همسا نم هنع

 ةبلط نم اهبان هل هللا رسي «قيقحتو ةلباقم ىلإ ةجاحلا سمأب باتکلا لاز امو «بابلا اذه يف ةدئاف ريبك اهیف

 .ملعلا

 -زیزعلادبع نب ديعسو ةبورع يبأ نب ديعس نع -دلخم نب كاحضلا :وهو- مصاع وبأ یورو



 ۲۸۲ /۱۳) «لامکلا بیذهت» يف ثالثلا مهمجارت يف يزملا كلذ ركذ ءامهدحأ روکذملا لعلق «يخونتلا=

o1 /g۷/۱۱  

 يبأ نع «ميهاربإ نب دعس نع يميتلا ناميلسو ةدئاز يبأ نب ايركز لاق كلذكو» :ينطقرادلا لاق

 . يلب ينلا نع السرم ديمح نع وأ «ةملس يبأ نع هيبأ نع :ميهاربإ لاقو «ةريره يبأ نع ةملس

 .«هعبات نمو يررثلا لوق حیحصلار» :لاق
 نبا .ط - ۳۵۶ ص) ؛نآرقلا لئاضف» يف ديبع وبأو (۲۵۸/۲) «دنسملا» يف دمحآ هجرخآ :تلق

 عوبطم يف فرحتو- دعس نع «ةدئاز يبأ نبا نع ١111( مقر 5/7) «هلهآو مالكلا مذ» يف يورهلاو ««ريثك

 .هب -(دیعس) ىلإ ةدنسملا»

 يف ةطب نباو 40۰۳ مقر) (ننسلا» يف دواد وبأ هنعو- (۵۰۳/۲) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأو

 ؟دنسملا» يف دمحأو «نوراه نب ديزي نع (۲/۷) «مالکلا مذ» يف يورهلاو 24 مقر) «ةنابإلا»

 «ةنسلا يف يئاكلاللاو (*ناسحالا» - ۱8۹6 مقر ۳۲۶-۳۲۵ /5) (حيحصلا» يف نابح نياو (۵۲۸/۲)

 وأ «ةريره يبأ دنسم - ب-أ /58١ق) «هدنسم يف رازیلاو هديبع نب دمحم نع ( ۴ مقر ۷

 ؛سنوی نب ىسيع نع (۱/۲-۲) ؛هلهأو مالكلا مذا يف يورهلاو «(؛هدئاوز» - ۲۳۱۳ مقر 4

 يقهيبلاو (۲۸/۲) ادنسملا» يف دمحأو «ناميلس نب رمتعملا نع (۲۲۳ /۲) «كردتسملا» يف مكاحلاو

 "هدنسم» يف رازبلاو تماس نب دامح نع (ةيملعلا بتکلا راد .ط - ۲۲۵۵ مقر )5١7/7 «بعشلا» يف

 يف ميعن وبأو «-ححصيلف ؛ریشب نبا ىلإ فرحتو- رشب نب دمحم نع («هدناوزا - ۲۲۱۳ مقر )۳/ ٩۰

 «نالجع نب طيمش نب هللاديبع نع (۲۹۲ /۲)و ّرغألا نب ضيبألا نع (۲۷۲ /۲) «ناهبصأ رابخأ رکذ»

 نب هللادبع نع (174 /1) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ۱۳۰۵ مقر ۲۸۳ /۷) «نييماشلا دنسم» يف يناربطلاو

 يف ةطب نباو ؛ديعس نب ىبحي نع (70 /؟)و ةيواعم يبأ نع (474 /۲) «دنسملا» يف دمحأو بذوش

 ناميلس نع (۱8۷ مقر ۲۰۳ /۱و «ةميدقلا .ط - 1۷ ص) «ةعيرشلا» يف يرجآلاو ۷۹۲ مقر) «ةنابالات

 نع (۱۲۳/۲) «ناهبصآ رابخأ# يقو كامسلا نبا نع (۲۱۲-۲۱۳ /۸) «ةیلحلا» يف میعن وبآو :لالب نبا

 فلألا ءزج» يف يميطقلاو ۳۹۹۹ مقر ۲۳6-۲۳۵ /۳) (طسوألا» يف يناربطلاو «ساطسن نب بانج

 نب سمهک نع (۱/۲) «مالكلا مذ» يف يورهلاو :(۲۱۵ /1) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ۰6۲۱۷۲ مقر) «رانید

 «يوحنلا ىسوم نب نوراهو ماطسب نب جايهلاو «هللادبع نب دلاخ نع ديناسأب (۱/۷-۲) يورهلاو «نسحلا

 ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع مهعيمج ؛ديعس نب ثراولادبع نع )174/٠١( «ريسلا» يف يبهذلاو

 .هعفر ةريره يبأ نع «ةملس يبآ نع -ححصیلف !!«ةمقلع نع» ىلإ 'كردتسملا» يف فرحتو-

 ملو ملسم طرش ىلع حیحص ورمع نب دمحم نع رمتعملا ثیدح» :(؟7177/1) مكاحلا لاق

 .(هب اجتحي مل امهنإف ؛ةملس يبأ نب رمع امأف هاجرخی

 -«ثيداحأ هل دروأو- )١1745/0( «لماکلا» يف يدع نبا لاق «ثيدحلا نسح هنکلو معت :تلق



 دعسو ...نع اهتيلمأ يتلا ثيداحألا هذهو .تیداحآ تركذ ام ريغ ةملس يبأ نب رمعلو» :-اذه انثيدح اهنم-

 .«هب ساب ال ثيدحلا كسامتم ةملس يبأ نب رمعو ءاهب سأب ال ثيداحألا هذه لك «هنع ...ميهاربإ نبا

 -۳ ص) ؛مالکلا مذا يف يورهلا لاقو «قرطلا رئاس نود قيرطلا هذه ححص ينطقرادلا نأ قبسو

 ره سيلو ءاذكه ورمع نسب دمحم هاورف ؛هوجو نم ةملس يبأ ىلع هيف برطضا دق ثيدحلا اذهو» 6

 ؛ةدئاز يبأ نباو «يروثلا نايفسو «رمتعملا نب روصنم :ظافحلا نإف ؛سانلا يف رهشأ ناك نو ؛ظوفحملاب

 .«هيف هوفلاخ

 .«ديناسألا لصتم يف ديزملا ليبق نم# هعبات نمو نايفس ةياور تسيلف

 يف دسمحأو «(۱۱۸) «نآرقلا لئاضف» يف وأ (۸۰۹۳ مقر) «یربکلا نئسلا» يف ف يئاسنلا هجرخآو

 «حيحصلا» يف نابح نبا هنعو 1۰۱۲ مقر ۰ /۱۰) «دنسملا» يف ىلعي وبأو ۳۰۰ /۲) ؛دنسملا»

 ,(۲7/۱۱) ؛دادغب خيرات يف بیطخلاو ۱۱ /۱) «ريسفتلا» يف ريرج نباو «(«ناسحإلا» - ۷۶ مقر)

 ضایع نب سنأ ةرمض يبأ نع قرط نم ۱۹۵۰۱1۳ مقر -٩( ۸ ۷ /۲) «هلهأو مالکلا مذ» يف يورهلاو

 ةعبس ىلع نآرقلا لزن» :ظفلب هعفر ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع اما رانيد نب ةملس مزاح يبأ نع

 .؛هملاع ىلإ هودرف ؛هنم متلهج امو ءاوملعاف ؛هنم متفرع ام -ًاثالث- رفك نآرقلا يف ءارملاو «فرحأ

 هاورا :(۱۵۱/۷) «عمجملا» يف يسشيهلا لاقو ۱۰ /۲) !هریسفت» يف ريثك نبا هدانسإ ححصو

 .اهوحنب رازبلا هاورو ؛حيحصلا لاجر امهدحأ لاجرو «نيدانسإب دمحأ

 نع نامثع نب ورمع هاورو هنع هللا يضر- ةريره يبأ ركذ يف ةرمض يبأ نع هتاور ضعب كشو

 .ةملس اب هيف ركذي مل قريره يبأ نع «مزاح يبأ نع ءةرمض يبأ
 .(115 /۸/۲) املهأو مالكلا مذ» يف يورهلا هجرخأ

 ةباحصلا نم دحأ نم عمس يبأ نأ كتداح نما :هنبا لاق ىتح هایش ةريره يبأ نم مزاح وبأ عمسی ملو
 .(5//90) «مالبلا مالعأ ریسو «(۲۷۵ /۱۱) ؛لامكلا بیذهت# :رظنا .(بذك دقف ؛دعس نب لهس ريغ

 .عطقنم هدانسإف

 بیطخلاو ۲۰۸ ۰۲۰۷ /۱) «ريغصلا»و (4575 مقر 0//110) ؛طسوألا» يف يناربطلا هجرخأو

 ءریمح نب دمحم نع ۱۷(4 مقر ٠١ /۲) «هلهأو مالكلا مذ» يف يورهلاو :(۱۳۹/۱۱) ادادغب خیرات» يف

 .ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع «هيبأ نع قورع نب ماشه نع «ثعشألا يبأ نب بيعش انثدح

 دمحم هب درفت «ثعشألا يبأ نب بيعش الإ ةورع نب ماشه نع ثيدحلا اذه وري ملا :يناربطلا لاق

 .اریمح نبأ

 هنع هوري ملو «هيبآ نع ماشه نع بیعش هب درفت ...نع ةورع ثيدح نم بيرغا :بيطخلا لاقو
 5 .ظريمج نبا ريغ



 4۱67 /۳) «ناسللا» يف اذك «ءيشب سيلا :يدزألا لاقو ««لوهجم» :متاح وبأ لاق هبيعشو :تلق =

 ثيدح اذه :يبأ لاق» :-قيرطلا اذه دروأو- (17/14 مقر ۷٤ /۲) ؟ثيدحلا للع» يف مت يبأ نبا لاقو

 .«لوهجم بيعشو ؛نوکی ال ةملس يبأ نع ةورع دانسرلا حيحص وه سيل «برطضم

 .یرخآ قيرط ةريره يبأ نع هلو

 معن وبأو ؛(«ضورلا» - 141) ؛ريغصلا#و (77174 مقر ۶۰۱ /8) ؛طسوألا» يف يناربطلا هجرخآ

 -۳1۵ /۳) (ءافعضلا» يف يسليقعلاو «لكوتملا نب یبحی انث .برح نب دمحم نع (۱۹۲ /6) «ةيلحلا» يف

 يبأو بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا نع هدادحلا نارهم نب ةسبنع نع امهالك ؛ءاجر نب هللادبع نع

 .هعفر ةريره يبأ نع «ةملس

 .«دادحلا ةسبنع الإ يرهزلا نع ثيدحلا اذه وري مل» :يناربطلا لاق

 .«برح نبا ثيدح نم الإ هبتكن مل «لوحکم ثيدح نم بیرغ» :ميعن وبأ لاقو

 نب ديعس یور» :(۱۷۱۸ مقر )٩۲۸/۳ «ملعلا نایب عماج# يف ربلادبع نبا ةلوق نم بجعلاو

 يبثلا نع هيف حصي الو :لاق ««رفک نآرقلا يف ف ءارملا» : يبنلا نع ةريره يبأ نع ةملس وبأو بيسملا

 .اهوجولا نم وجوب اذه ريغ كَ

 :دواد وبأ لاقو ؛«ثیدحلا ركنم# :متاح وبأ هنع لاق ةسينعف ؛هقرط فعضأ نم قيرطلا اذهو :تلق

 عوبطم يف امك ةلمهملاب سيلو ؛ةمجعملا نيشلاب- يئاشنلا برح نب دمحم هنع يوارلاو «اءيشب سيلا
 .«بيرقتلا» يف امك ؛فیعض -ححصيلف ؛يناربطلل «طسوألا»

 !مدع هتعباتم نكلو «برح نبا عبوت ؛معن
 يبأ نع (؟يفلسلا باختنا» - 1/۲٤۷ /16ج) «تايرويطلا» يف ذ رابجلادبع نب كرابملا هجرخأ

 رارشل ردقلا يف مالک رخ :هظفلو «هب ةسبنع ان ؛ليينلا مصاع وبآ ان «يناجزوجلا ميهاربإ ان ءيماطسبلا ديزي

 .(۲47) مقرب ثيدحلا اذه یضعو :ارفک نآرقلا يف ءارمو «ةمألا هذه

 .ةنملاو دمحلا هللو ؛هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع هقرط حيمج ىلع انيثأ دقو .حيحص ثيدحلاو

 .ميهج يبأو «تباث نب ديزو «هللادبع هنباو ءصاعلا نب ورمع نع دهاوش هلو

 .ميهج يبأ ثيدح امأ

 ط - 4١ مقر وأ ۰۱۵ /۱) (ريسفتلا7 يف ريرج نباو ۱۹-4۱۷۰ /6) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأف

 لالخلاو ۰۲۸۲ /۸) «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو (ةیدنهلا .ط - ۱۸۳ /5) «لکشمل» يف يواحطلاو «(ركاش

 «هلهأو مالكلا مذ» يف يورهلاو (۸۱۱ مقر) ةنابالا» يف ةطب نباو ۱8۳۵(۰ مقر 159 /4) «ةنسلاف يف

 = | هب هنع هربخأ ديعس نب رسب نأ ةفيصخ نب ديزي نع «لالب نب ناميلس نع (178 مقر ۱۱-۱۰ /۲)



 خيراتلا» يف يراخبلاو :(ريثك نبا راد .ط - ۳۵4 ص) «نآرقلا لئاضف» يف دیبع وبآ هجرخأو =

 يقهيبلاو ؛(«ثحابلا ةيغب» هدئاوز - ۷۲۵ مقر) «هدنسم» يف ةماسأ يبأ نب ثراحلاو ۲۱۲ /۱ /۶) «ريبكلا

 «رفعج نب ليعامسإ نع (6+5-007 /4) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو ۲۲۹۵ مقر 8۱۹/۲) «بعشلا» يف

 .هب ؛هنع تدیعس نب رسب نع سيلو- ديعس نب ملسم نع ءةفيصخ نب ديزي نع

 يمرضحلا نسبا ىلوم ديعس نب ملسم نع ديزي نع هنع :ديبع وبأ لاقف ؛ليعامسإ ىلع هيف فلتخاو

 .هب «يراصنألا ميهُج يبأ نع ديعس نب رسب وأ
 .يلع نب مصاعو رجخ نب يلع :هنع هانقس امك هاورو

 .هب ءهنع نييمرضحلا ىلوم ديعس نب رسب نع «ديزي نع هنع ينئادملا مساقلا نب دلاخ هاورو

 .(«ثحابلا ةيغب» - ۷۲ مقر) «هدنسم» يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هجرخأ

 .«ملسم» ال «رسب# ديزي خيش ناب ينئادملا مزجف

 .هسفن ةفيصخ نب ديزي نم فالتخالا اذه نأ نظلا ىلع بلغيو
 يبأ دانسإ دروأف ؛لالب نب ناميلس ةياور ١17-١١18( ص) «نآرقلا لئاضف» يف ريثك نبا حجرو

 اذهو» :لاقو «هدانسإ قاسو ««باوصلا ىلع دمحأ هاور دقو «كشلا ىلع ديبع وبأ هاور اذكه» :لاقو «دیبع

 .«هوجرخي ملو .حيحص دائسإ

 -صاعلا نب ورمع ثيدح امأو

 - ۳۵۳ ص) «نآرقلا لئاضف» يف ديبع وبأو ۲۰۵ ۲۰6 )٤/ ؛دنسملا» يف دمحأ هجرخأف

 يف يقهببلاو ت(/۲۳۰ق) «ةرهملا فاحتإ» يف امك- «هدنسما يف يندعلا رمع نیاو «(ريثك نبا راد .ط

 سيق يبأ نع هدیعس نب رسب نع «ميهاربإ نب دمحم نع داهلا نب هللادبع نب ديزي نع (4۱۹/۲) «بعشلا»
 .صاعلا نب ورمع نع «ورمع ىلوم

 ص) «نآرقلا لئاضفا يف ريثك نبا لاقو ««نسح هدانسإ» :(177/9) «حتفلا» يف رجح نبا لاق

 .ادیج ثيدح -اضيأ- انهود ۹

 نب رسب نع -هنم قثوأ وهو- ةفيصخ نب ديزي هفلاخ دقف ؛داهلا نبا هظفح نإ كلذک وه :تلق

 .مدقت امك ؛ميهج يبأ نع «دیعس

 «دیعس نب یحی انربخآ «نوراه نب ديزي انثدح :(0۲۸/۱۰) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو

 لوسر ىلإ اعفتراف ءٍةيآ يف نالجر رجاشت :لاقف «صاعلا نب ورمع ىلوم دعس نع «ميهاربإ نب دمحم نع
 .ارفك هيف ءارملا ناف ؛هيف اورامت ال» :لاقف اللب هللا

 -داهلا نب ديزي هاور امنإ مهو اذه» :قیرطلا اذه بقع (۱۷۸۳ مقر )٩۱/۲ «للعلا» يف متاح وب لاق



 1۳۹ زایی بس

 نم» :لاق يب يبنلا نع [-امهنع هللا يضر-] رمع نبا نعو -۲
 قفز

 ۱ ؟عزنی ىتح] هللا طخس يف لزي مل -ملعی وهو- لطاب يف مصاخ

 .* ينلا نع ؛صاعلا نب ورمع یلوم سيق يبأ نع هدیعس نب رسب نع ؛يميتلا ميهاربإ نب دمحم نع

 .ورمع نب هللادبع ثيدح امأو

 78 ص) «ةعيرشلا» يف يرجآلا هقيرط نمو- (۵۲۸ /۱۰) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخاف

 يناربطلاو 6۷۹۳ مقر) ؛ةنابإلا» يف ةطب نباو «(فيس ديلو .ط - ۱۵۱ مقر 7١4-7١0 /۱و ةميدقلا .ط

 1۸ مقر 0۸/۱-0۹) ؛هلهأو مالكلا مذ» يف يورهلاو -(۱۵۷ /۱) «ممجملا» يف امک- ریبکلا* يف

 .هب ؛هنع «نابوث نب نمحرلادبع نع «كيرش نب هللادبع ينربخآ «ةليبع نب یسوم نع (۱3۹ مقر ۱۱/۲ و

 .ادج فیعض وهو «ةديبع نب یسوم هيفا :يمشيهلا لاق

 لج فيعض هدنسو نع رخآ قيرط نم (۳۹۷۳ مقر 075/4) اطسوألا» يف يناربطلا هجرخأو

 .ناميلس نب حیلف هيف

 .تباث نب ديز ثيدح امأو

 نب نمحرلادبع نب هللاديبع هيف .فیعض دنسب (4417 مقر ۱۵۲ /0) «ریبکلا» يف يناربطل هجرخأف

 .يوقلاب سيل «بهوم
 نإ- كلذ هادأ ؛نآرقلا يف ءرملا ىرام اذإ) :(«ناسحإلا» - ۳۲١ /4) (هحيحص# يف نابح نبا لاق

 قلطاف دحجلا ىلإ كلذ هادأ هضعب يف باترا اذإو هنم هباشتملا يآلا يف باتري نأ ىلإ -هللا همصعي مل

 .«ءارملا وه يذلا هببس ةيادب ىلع دحجلا وه يذلا رفكلا مسا كي

 اهدحجي هتیآ يف نانثا ىرامتي امنإ :ینعملاو» )٩۲۸/۲(: «ملعلا نایب عماج» يف ربلادبع نبا لاقو

 .رفكلا وه يذلا ءارملا وه كلذف ؛كشلا ىلإ اهيف ريصيو اهعفديو ءامهدحأ

 اذهو «كلذ نم ريثك يف و هللا لوسر باحصأ عزانت دقف ؛هيناعمو نآرقلا ماكحأ يف عزانتلا امآو

 :-لجو زع- لاق امك ؛كشلاو دوحجلا وه رفكلا وه يذلا ءارملا نأ كل نيبي

 امهو ءاهنم ءيش رتاج ريغ ةاحالملاو ءارملاو 100 :جحلا] نی رم يف اورقك يذلا لاري الو»

 هتافص يفو -هؤانث لج- هللا يف لادجلا نع -مهنع هللا يضر- فلسلا ىهنو ءناسل لكب نامومذم

 01101 /1) «ةنسلا حرش» :رظناو .«هئامسأو

 .0) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 هجام نباو (۳۹۹۸ مقر ۳۰۵ /۳) دواد وبأو ۱ ۰۷۰ /۷) «دنسملا» يف دمحأ هجرخآ (۲)

 -۲۷ /۲) «كردتسملا» يف مکاحلاو «مهننسا يف (۳۳۲ /۸و يقهيلاو (۲۳۲۰ مقر ۷۷۸/۷)



 ا 35

 .۳[دواد وبآ هجرخآ] "[!هللا نم بضخب ءاب دقف» :ظفل يفو

 قفانم لك يتمأ ىلع فاخآ ام فوخآ» :لاق اب يبنلا نع ىوريو] -۳۹۷

 e اللا ميلع

 «ثيدحلا لاثمأ يف يزمرهمارلاو «(ًارصتخم - ۱۳۰۸۶ مقر) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو ٩۹ /4وح
 نم (۱۵۵ 2194 /55) «قشمد خیرات» يف ركاسع نباو ۷۱۷۳ مقر) «بعشلا» يف يقهيبلاو ۱۰۸ ص)

 .حيحص هدانسإو مع نب هللادبع ثیدح

 هدوجو )٤۲۹(« مقرب يتأي اميف هححصو ءانه «صيخلتلا» ىف ف يبهذلا هرقأو «حيحص :مكاحلا لاق

 .(۱۹۸/۳) «بيهرتلاو بيغرتلا» يف هدانسإ يرذنملا دّوجو (1۳۸) مقرب

 .(۷۲ /0) «ريدقلا ضيف» :رظناو .حيحصلا لاجر هلاجر :يمئيهلا لاقو

 .دواد يبأل روكذملا ظ ظفللاو «(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 يف (۳۰۵) رازبلاو («بضخقملا» - ۱۱) ديمح نب دبعو (4 و ۲۲/۱) دمحا هجرخأ (7)

 يبأ نب راو ۰ /۳) «لماكلا» يف يدع نياو ۲ »0 مقر) «قافنلا ةفص» يف يبايرفلاو «مهدیناسم»

 «بعشلا» يف يقهيلاو 1۸0 مقر) «ةالصلا ردق ميظعت» يف رصن نب دمحمو )/١5(( «تمصلا» يف ايندلا

 يف ءايضلاو (۰ مقر) قافلا ةفص» يف ميعن وبأو ۱ مقر) ؛ةنابإلا» يف ةطب نباو ء۷

 .ديج هدانسإو «-هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع ثيدح نم 69 57 /۱) «ةراتخملا»

 يبأ ىلإ (۱۸۷/۱) ؛عمجملا يف يمثيهلا هازعو .حیحصلا يف مهب جتحم هتاور :يرذنملا لاقو

 .«نوقوثوم هلاجر» :لاقو «ىلعي

 «قورافلا دنسم» يف ريثك نباو ۲6۲ مقر 7-7510 55/5) (للعلا» يف ينطقرادلا ححصو

 .رمع ىلع هفقو (111-70/)

 يف يزورملا رصن نب دمحمو ء(١٤ ص) «ىنكلا» يف يراخبلا :-حيحص وهو- فوقوملا جرخأو

 -958 ص) همجسما يف ىلعي وبأو 0۲ مقر) «هئزج» يف يفيرطغلاو ۱۸۶ مقر) ؟ةالصلا ردق میظعت»

 يف ميعن وبأو 64۳۵ /۱) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو ۹4 /۷) «یربکلا تاقبطلا» يف دعس نباو ۹

 EA) مقر) «قاغنلا ةفص»

 «(«ناسحإلا» - ۸۰) ؛هحيحص# يف نابح نبا هجرخآ «نيصح نب نارمع نع دهاش عوفرمللو

 .يرق هدانسإو ء(«هدئاوز» -۱۷۰) «هدنسم» يف رازبلاو 0٩۳ مقر «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (5)



n ززا 
 ©ءاذّبلاو «ناميإلا نم ناتبعش ييلاو ٌءايحلا» :لاق "لڳ هنعو -۸

 .“«قافثلا تب “داتبعش او

oFهم وب  

 .«..ِلَك ينلا نع یرریول :(ب) يف ()

 .ناتهبلا يف عوقولا نم ًازّرحت «ناسللا نوكس :دارملا (۲)

 .مالكلا شحف :ليقو یایحلا دض وه (۲)

 «قح ریغب حدم وأ وجهك ؛ةحاصفلا نم مث هيف نوكي ام انه هب دارملاو «ناسللا ةحاصف :نايبلا (4)

 ىلع مّدقتلل حصافتلا راهظإو ءقطنلا يف قمعتلا نم «ناسنالا ةجاح رادقم نع ةدئازلا ةحاصفلا :ليقو

 .نايعألا

 .اةبعشا :(ب) يف )0(

 0579 )٥/ دمحأو «۲۰۲۸ مقر) (يعلا يف ءاج ام باب) ةلصلاو ربلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخآ ()

 «فنصملا»و (۱۱۸) «ناميإلا» يف ةبيش يبأ نباو «دنسملا# يف امهالك (1777 مقر ۳۰۹/۲) ينايورلاو

 مقر 6۲۲-٩۳۳ /۷) «لکشمل» يف يواحطلار ۷ 4) «قالخ الا مرا کما يف ایندلا يبأ نباو ( 79

 يف يوغبلا مساقلا وبأو 4۲۷۰ مقر ۲۸۰ /۱) «قالخألا مراكم» يف يطئارخلاو «(1985 ۲۳

 «بعشلا» يف يقهيبلاو (۵۲ )8/١-3: ؛كردتسملالا يف مكاحلاو 6۳۰۵۹ مقر ۱۰۵۸ /۲) ؟تايدعجلا»

 نم (۵4 مقر) «قافتلا ةفصا يف ميعن وبأو ۳۳۹6 مقر ۳۱۱/۱۲) «ةنسلا حرشا يف يوغبلاو )

 .ةمامأ ىبأ ثیدح

 ةفحتا يف يزملا كلذب مزج هتمامآ يبأو ةيطع نب ناسح نيب عاطقنالا الول .حیحص هدانسإو

 ةقبط) يف (ناسح) ركذ «نابح نبا نأ كلذ دكؤيو ١99(« /۱۳) «لامکلا بینهت» يفو ۲ /5) «فارشألا

 ينأيس -امهنع هللا يضر- ةركب يبأو ةريره يبأ نع دهاش ثيدحللو ء(۲۲۳ /) «هتاقث» نم (نيعباتلا عابتأ

 .هيلع قيلعتلا يف يتأي رخآو «(475) مقرب

 .«نایبلا» :و «يعلا» :هلوق نود حیحص دهارشلا هذهب ثیدحلاو

 44۳۲) مقرب يتأي اميفو انه يبهذلا هقفاوو مکاحلا هححصو «؟بیرغ نسح) :يذمرتلا لاقو

 .(8۲۸/۳) "ریدقلا ضيفا ىف امك ؛هيلامأ» يف یقارعلا هنسحو



 اا ۲

 نوتسلاو ةسداسلا ؟ [ةریبکلا]

 ًايغبو ًاملظ هبنع وأ هعدج وأ هدبع یصخ نمیف

 مینرمالو مهنیتمألو مهنلیضألو» :سيلبإ نع اربخم -ىلاعت- هللا لاق
 للا قلح ريف منم ماعنألا ناذآ کیف

 .ءاصخلا وه :نيرسفملا ضعب لاق

 لكي يبنلا نأ ؟[-هنع هللا يضر-] ةرمس نع «نسحلا “[نع] يور "4
 002 م

 .حیحص ربخ اذه © هدبع عدج نمو فانلتق دبع لتق نما :لاق

 )١( نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )1(.

 114 :ءاسنلا (۷)

 .ةمركعو ةداتقو دهاجم نعو كلام نب سنأ نع يورم وهو ؛سابع نبا نع ةمركع هاور (۳)

 دازلاو ۳۵ /۸) يقهيبلل «یربکلا نئسلاو .(ركفلا .ط - ۲۸۲ /5) «ريرج نبأ ریسفت» :رظنا

 .(2۸۹/۲) «رونملا ردلااو ۲٠٠١(« /۲) «ریسملا

 .0) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (4)

 .عطق :يآ (ه)

 8015و 40۱۵ مقر) (هب لشم وأ هدبع لدق نم باب) تايدلا بانك يف دواد وبآ هجرخآ (7)

 مفر) «ىربكلا» يفو (۲۰-۲۱ /۸) (یلوملل دیسلا نم دوقلا باب) ةماسقلا باتک يف يئاسنلاو 1۵۱۸و

 مقر) (هدبع لتقي لجرلا يف ءاج ام باب) تایدلا باوبأ يف يذمرتلاو 41۹۵7-1۹4 0 ۰1۹8۰-۸

 باتک يف هجام نباو ۱٩۱ /۲) (هدیس نيبو دبعلا نيب دوقلا باب) تایدلا باتک يف يمرادلاو ( 5

 ۰۱۱ /0) دمحأو ٩۰0( مقر) يسلايطلاو :(۳۲۸۳ مقر ۸۸۸/۲) (؟دبعلاب رحلا لتقی له باب) تایدلا

 نباو «مهدیناسم يف (۸۰۷ ۷۹۸ ۰۷۹۷ ۰۷۸۵ مقر) ينايورلاو (۲۵۱) رازبلاو ۰۱۸ ۱

 ۰۱۰۰ ۰۹7 ۰۹۵ ص) «تايدلا» يف مصاع يبآ نباو ۲۷۵۰۷ مقر ۳۰۳ /۹) «فنصملا» يف ةبيش يبأ

 مقر) همجعم» يف يبارعألا نباو ۱۰۱۹ مقر 0۱۳-٩۱6 /۱) «تایدعجلا» يف يوغبلا مساقلا وبأو

 مفر) «ریبکلا مجعملا» يف يناربطلاو « 0 مقر 0 /7) «ةباحصلا مجعم» يف عناق نبأو ۷۲

 -يف مکاحلاو ۱۱2/۷ ۳۱۱/۲) (لما کلا» يف يدسع نباو 1۹۳۷ ۰1۹۲۷ ۰۸۱-۸



 غاب کیش بح يعل ب ا اا

 ىصخأ نم :لاق ءاعوفرم ةرمس نع «نسحلا نع [ةداتق یورو] -۰

 ."هانیصخا هّدبع

 «یرغصلا ننسلا» يف يقهيلاو :(187/1) «ناهبصآ رابخآ ركذ» يف ميعن وبأو ۳۲۷ /6) «كردتسملا»+

 مقرا ۲۰۹-٠ /۲) «يلامألا» يف نارشب نباو 4۳9 /۸) «ىربكلا ننسلا»و ۳۹٤۷( 05947 مقر)

 نم نسحلا هعمسي ملو :ةرمس نع ءنسحلا قيرط نم (۱۷۷ )١١/ ؛ةنسلا حرشا يف يوغبلاو ۰

 لاق ««هانلتق هدبع لتق نما :ةرمس نع نسحلا ثيدح يف» :نيعم نبا لاقو دمحآ دنع هب حيرصتلا عقو امك

 .(4:45 مقر) (نيعم نبا خيرات» :رظنا .(ةرمس نم نسحلا عمسي ملو :نييدادغبلا عامس يف

 ًالسرم نسحلا نع (۱۸۱۳۰ مقر) قازرلادبعو ۰6۳۱۱۸۰ مقر ۱۸۷ /۱6) ةيبش يبأ نبا هجرخأو

 طرش ىلع حیحص نسح ثيدح اذه» :مكاحلا لاقو ؛«بيرغ نسح ثيدح اذه» :يوغبلا لاقو

 .ةءاجرخي ملو يراخبلا

 نسحلا عامس نأشب (1۸/6) رجح نبال «فارظلا تكنلا» :رظناو .«صيخلتلا» يف يبهذلا هقفاوو

 الو هلبع عدجي نأ ملسم لجرل لحي ال» :ظفلب «ةرمس باتک تايورم نم ثيدحلا اذهو قرمس نم

 يناربطلاو :(ةيناتكلا ةخسنلا - 755 ق) رازبلا هجرخآ «هلثم هب لعفن ائيش كلذ نم لعف هملعن نمو هیصخی

 6۷۱۸۰ 7999 مقر) ؛ريبكلا» يف

 نأ هترافكف هبرض وأ هكولمم مطل نما :هعفر رمع نبا نع (11617) «ملسم حیحص» يف تبثو
 «دعاوقلا ريرقت)و ۲۳4-۲۳۲ /۲) «نیعقوملا مالع)» :رظنا .ريهامجلا لوق وهو :هبشآ اذهو ؛!هقتعی

 .هیلع قیلعتلاو يتآلا (5 ٠١ مقراو ءاهيلع يقيلعتو «(۱۳۱/۳) «فارشإلا»و ءبجر نبال 7

 يذمرتلا هلقن .فنصملا هدروأ يذلا ثيدحلا يف ام ىلإ ينيدملا نب يلع هخيشو يراخبلا بهذو

 YY) صد «ريبكلا للعلا» يف

 )١( نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )(.

 باب) ةماسقلا باتك يف «یبتجملا» يف يئاسنلاو ٩۰۵ مقر) «دنسملا» يف يسلايطلا هجرخآ (۲)

 داقيأ هب لم وأ هدبع لتق نم باب) تايدلا باتک يف دواد وبأو «۲ ۳۰-۱ /۸) (ىلوملل ديسلا نم دوقلا

 «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو :(۱۷۷/۱۰) ؛ةنسلا حرسشا يف يوفيلاو 80۱ مقر ۱۷١ /) (؟هنم
 .هب ةداتق قيرط نم -روكذملا ءزجلا هيقو- الوطم (۳۵ /۸)

 :(47 ص) «تايدلا» يف مصاع يبآ نبا :روكذملا ظفللا ىلع ًارصتقم هسفن قيرطلا نم هجرخأو
 .؟هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه» :لاقو ۳۱۸ /4) «كردتسملا» يف مكاحلاو

 .هلبق يذلاك هدانسإ :تلق



AUG 
 س الآ ٤ و

 هدبعب لَم نا :هنتم :دودحلا يف ًاثيدح -اطخاف- مكاحلا حّحصو -۱
(Ws 
Pi 

 «۷۸۱/۲) «ءافعضلا يف لماكلا» يف يدع نباو ۳۱۸ /5) «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأ (۱)

 لاقو .ءيشب سيل :ىيحي لاقو .ثيدحلا عضي ناك :يدع نبا لاق «يبيصنلا ةزمج يبأ نب ةزمح هيفو
 ا كفاح

 يف ميقلا نبا لاق ىنح هانعمل دهشت ءراثآلاو ثيداحألا نم ةعومجم هنع ينغيو :ةديبع وبأ لاق

 دقو هثيدحلا ءاهقف بهذم اذهو ییلع قتع هدبعب لم نم نألا : (يقيقحتب - 75 )٥/ «نيعقوملا مالعإ»

 .«هريغو باطخلا نب رمعك «هباحصأو و يبنلا نع ةعوفرم راثآ كلذب تءاج

 لب يبنلا ىلإ خرصتسم لجر ءاج :لاق هدج نع ءهيبأ نع «بيعش نب ورمع ثيدح اهنم :تلق

 ههریکالم بین راغف هل ةيراج هديسل رصبأ ارش :لاق ؟كلام كحيو» :لاقف هللا لوسر اي هل ةيراج :لاقف

 ارح تناف بهذا" :لَو هللا لوسر لاقف هیلع ردقي ملف بلطف ؛«لُجرلاب يلَع» :لَي هللا لوسر لاقف

 يذلا :دواد وبأ لاق «!ملسم لك» :لاق وأ :«نموم لك ىلع» :لاق ؟يترصن نم ىلع !هللا لوسر اي :لاقف

 ىلوم ناك حور وبأ عابنز اذه :دواد وبأ لاق «عابنز هبج يذلا :دواد وبأ لاق «رانید نب حور همسا ناك قتع

 .ديعلا

 يف دواد وبأو :(۱۷۹۳۲) «هفنصم» يف قازرلادبعو «(770 7 /۲) «هدنسم» يف دمحأ هاور

 وهف هدبعب لثم نم باب) تايدلا يف هجام نباو (۶۵۱۹) (؟هنم داقيأ هب لثم وأ هدبع لتق نم باب) تايدلا

 يف دعس نباو :(۱۳۷ ص) «رصم حوتف» يف مكحلادبع نباو (۳۱/۸) يقهيبلاو (۲۱۸۰) (رح

 «ريبكلا مجعملاا يف يناربطلاو -(0۳۳/۱) ؛ةباصإلا» يف امك- هدنم نسباو ۵۰7 /۷) «تاقبطلا»

 .دیج هدنسو (۵۳۰۱)

 ۰6۱۸۲ /) «ريبكلا ءافعضلا» يف يليقعلاو (۱۸۲ /۲ /۳) ؛ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا جرخآو

 يف امك- ارمع دنسم» يف ) يليعامسإلا ركب وباو ۸۱۵۲ ۲۹۸-۲۹۹ /۹) ؛طسوألا» يف يناربطلاو

 يف مكاحلاو :.(045ق) «لما ک» يف يدع نباو تریثک نبال (۳۷۱/۱-۳۷۲) «قورافلا دنسم»

 ؛يدسألا يندملا ىسيع نب رمع قيرط نم (75/7) «یربکلا» يف يقهيبلاو ۲٠١( ۰۲۱۵ /۲) «كردتسلا»

 .ينمهتا يديس نإ :تلاقو مع ىلإ ةيراج تءاج# :لاق ءسابع نبا نع ءاطع نع جیرج نبا نع

 ؟ءيشب هل تفرتعافأ :لاق ءال :تلاق ؟كيلع كلذ ىأر له :لاقف «يجرف قرحأ ىتح هرانلا ىلع يندعقأف

 يف اهتمهتا !نينمؤملا ريمأ اي :لاق ؟هللا باذعب بذعتأ :لاق «لجرلا ىأر املف «هب يلع :لاق ءال :تلاق

 عسا ملول ؟هديب يسفن يذلاو :لاف ءال :لاق ؟تفرتعاف :لاق ءال :لاق ؟اهيلع كلذ تيار :لاق ءاهسفن

 دقشم هبرضف هزربف ءكنم اهتذخأل ؛«هدلاو نم دلو الو هکلام نم كولمم داقي ال :لوقي ب هللا لوسر



 وأ رانلاب قرح نم» :لوقي ةا هللا لوسر تعمس «هلوسرو هللا ةالوم ةرح تنأف يبهذا :لاف مث طوس

 .«هلوسرو هللا ىلوم وهو هرح وهف ؛هب لثم

 .هب لومعم رمآ اذه :ثيللا لاق

 دتسملا يف يليعامسإلا ركب وبأ ظفاحلا هاور اذكه» :(۳۷۲ /۱) «قورافلا دنسم» يف ريثك نبا لاق

 .ملعأ هللاف «ثيدحلا ركنم وه :اذه ىسيع نب رمع يف لاق يراخبلا نأ الا ؛نسح دانسإ وهو :ارمع

 هيلع قتعي هدبعب لثم نم نأ يف فلسلا نم هريغو كلام بهذمل حضوت ةرهاظ ةلالد هيف ثيدحلاو

 .هيلع قتعت اهنأ هريغ ةمأب ینز وأ هکولممب طال نم ىلإ مهضعب هادع ىتح

 مامإلا صن دقو «"هلوسرو هللا ىلوم وهوا :هلوقل ؛هذه ةلاحلاو هيلع هل ءالو ال هنآ اضافو
 .«مهدنع هب لومعم هنأو «ثيدحلا اذه لوبق ىلع دعس نب ثيللا

 نب رمع هيف لب :تلق» :هلوقب «صيخلتلا» يف يبهذلا هبقعتو «ادانسالا حیحص» :مکاحلا لاقو

 .«ثيدحلا رکنم وهو «يشرقلا یسیع
 «نازیملا* يف يبهذلا هرکذ «يشرقلا یسیع نب رمع هيفا :(۳۸۸ /۹) «عمجملا» يف يمشيهلا لاقو

 .«اوقثو هلاجر ةيقبو هل ضيبو ءاحرج هيف ركذي ملو «ثيدحلا اذه هل هرکذو

 «ثيدحلا ركنم :يراخبلا لاق» :انيديأ نيب يذلا (۳۱۹/۳) «نازيملا» عوبطم يف دوجوملا :تلق

 .«ثيدحلا رکنم «ةقثب سيل :يئاسنلا لاقو «لقتلاب لوهجم :يليقعلا لاقو

 ةلق ىلع تابثألا نع تاعوضوملا يوري نمم ناک» :(۸۷ /۲) «نیحورجملا» يف نابح نبا لاقو

 .«!؟تاماطلاب تابثألا ىلع درفتا اذإ فيكف ؛تاقثلا قفاو اميف هب جاجتحالا زوجي ال «هتياور

 .ًادج فيعض هدانسإ روكذملا ثيدحلاف

 هب درفت ءىسيع نب رمع الإ ريرج نبا نع هوري ملا :يناربطلا لاق ءاذه رمع ىلع ثيدحلا رادمو
 .(۳۲۰/8-۳۲۲) ؛ناسللا» :رظناو .«ثیللا

 اهبرض دق ةديلو هتتآ باطخلا نب رمع نأ هغلب هنآ» :(۷ مقر ۷۷١ /۲) «اطوملا» يف كلام جرخأو

 .«اهقتعأف اهب اهباصأ وأ رانب اهديس

 ۰۱۷۹۳۰۰۱۷۹۲۹ مقر 578 /9) «فنصملا» يف قازرلادبع :قرط نم ًالوصوم هجرخأو
 .عوفرملا يف هوحن حصو ۱

 «هدبع مطل نم ةرافكو كيلامملا ةبحص باب) ناميألا باتك يف «هحيحص» يف ملسم هجرخأ
 0۱۱۸ مقر) (كولمملا قح باب) بدألا باتك يف «نئسلا» يف دواد وبأو ۱۱۵۷ مقر ۷۸۲)

 >نع (01/85 مقر ۱-۱۵۹ *) هدنسملا» يف ىلعي وبآو ۱۰:0 ۰۲ /۲) «دنسملا» يف دمحأو
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 موي حلا هيلع ميقأ [انزلاب] هكولمم َفَذَق ْنَم) :«نيحيحصلا» يفو -۲

 .؟۳«ةمایقلا

 تكلم امو] ةالّصلا ةالّصلا» :ل# يبنلا نع ظوفح ام رخآو -۳

 .۳«مکنامیآ تکلم اميف هللا وقتا !"”[مكناميأ

 هيف ام :لاقق ءئيش وأ ًادوع ضرألا نم ذخاف :لاق کلم قتعآ دقو رمع نبا تیثآ :لاق سع ىبأ ناذازع

 نأ هترافكف ؛هبرض وأ هكولمم مطل نم» :لوقي لي هللا لوسر تعمس ين الإ اذه یوم رجألا نم

 .(هقتعي

 «كيلامملاب قفرلا ثيدحلا اذه يف :ءاملعلا لاق» :(۲۱۹/6) (ملسم حيحص حرش» يف يوونلا لاق

 وه امنإو ءابجاو سيل اذهب هقتع نأ ىلع نوملسملا عمجأو» :لاقو ؛«مهنع ىذألا فكو :مهتبحص نسحو
 .؟هملط مثإ ةلازإ هبف ؛هيلذ ةرافك ءاجر بودنم

 ؛فارشإلا» :رظنا .عامجإلا اذه ىلع شوشي ام ءاملعلا مالك يفو «رظن عامجإلا هلقن يف :تلق

 .امهيلع يقيلعتو (۱۸۹/۱) ةدعاوقلا ريرقن»و (۱۲۱/۳)

 نما :هظفلو- (۱۸9۸ مقر ۱۸۰ /۱۲) (دیبعلا فذق باب) دودحلا باتک يف يراخبلا هجرحآ (۱)

 نامیالا باتک يف ملسمو -«لاف امك نوکی نأ الإ ؛ةمايقلا موي دِلُج «لاق امم ءيرب وهو هکولمم فذق

 ةريره يبأ ثيدح نم -هل ظفللاو- 177١8( مقر ۱۲۸۲ /۳) (ینزلاب هكولمم فذق نم ىلع ظيلغتلا باب)

 .لوصألا نم تطقس نيتفوقعملا نيب امو «-هنع هللا يضر-

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 «امهيدنسم» يف (!بختنملا» - ۱۲۱۲ مقر ۱۰۹/۲) ديمح نب دبعو يسلايطلا هجرخآ (۳)

 «ةراتخملا يف ءايضلا :بيترتلاب امهقيرط نمو- (يقيقحتب - ۲۳۹۱ مقر) «ةسلاجملا» يف يرونيدلاو

 -۲۲/۸و «ةيدنهلا .ط - 4۳9 /4) «لكشملا» يف يراحطلاو ؛-(؟107 ۰۲۱۵۷ ۰۲۱۵۵ مقر 7

 نايفس قيرط نم (۵۷ /۳) ؛كردتسملا يف مكاحلاو :(ةلاسرلا ةسسؤم .ط - ۳۲۰۰ ۸۳۱۹۹ مقر ۵

 .سنأ نع «يميتلا نامیلس نع «يروثلا
 .حيحص ثیدحلاو !هعاطقنا نم ىشخأ ينكلو «يوق هدانسإو

 نيبو هنبي اميف لخدأ دق يميتلا ناميلس اندجو» ۲۲١(: /۸) «لکشملا» يف يواحطلا رفعج وبأ لاق

 .«ههسی مل ًالجر سنأ

 -يسف دعس نباو ؛(ةلاسرلا ةسسؤم .ط - ۳۲۰۱ مقر ۲۲۵-۲۲۲ /۸) يواحطلا هجرخأو



 .هب ءاسنأ عمس نمع «يميتلا ناميلس نع «يروثلا نع ؛عيكو نع (۲۵۳ /۲) (ىربكلا تاقبطلا»-

 «فارشألا ةفحتا يف امكو- (۷۰۹۵ مقر) ةافولا باتك يف «ىربكلا» يف يئاسنلا هج .رخأو

 رصن نسب دمحمو ؛(«ناسحالا» - 11۰6 مقر ۵۷۱-۵۷۱ /۱۶) «حیحصلا» يف نابح نباو ۳۲۰ /۱)

 يف ءایضلاو ۲۰6-۲۰۵ /۷) «لئالدلا» يف يقهيلاو ۶ مقر ۳۳۲ /1) «ةالصلا ردق میظعت» يف

 هقيرط نمو- (۱۱۷/۳) «دنسلا» يف دمحأو دیمحلادبع نب ريرج نع (۲۹۲۲ مقر ۳۹ /۷) «ةراتخملا»

 6۲۵۳ /۲) «یربکلا تاقبطلا» يف دعس نباو -(۲4۲۵ مقر ۳۱-۳۷ /۷) «ةراتخملا» يف ءایضلا

 مقر) «نئسلا» يف هجام نباو دمحم نب طابسأ نع ۲ مقر ۲۲۱/۸) «لکشملا» يف يواحطلاو

 «ةراتخملا» يف ءایضلاو ۲۹۹۰ ۰۲۹۳۳ مقر ۳4۷ ۳۰۹-۸۳۱۰ /۵) ؛دنسملا» يف یلعی وبار ۷

 نع (۲۰۹/۷) «لئالدلا» يف يقهيبلاو «نامیلس نب رمتعملا نع (1475 ۰۲8۲۳ مقر ۳۱-۳۵۷ ٩

 هطانحلا عفان نب هير دبع باهش يبأ نع (۲۶۲۰ مقر ۳۶ /۷) «ةراتخملا» يف ءایضلاو ءسنوي نب یسیع
 .هب :يميتل نامیلس نع مهعیمج ؛يميتلا ةيواعم نب ریهز نع (۲8۲۱ مقر ۳۵ /۷)و

 رمع نب هللادبع امهفلاخو ءرمتعملا نع رضا نب مصاعو ثعشألا وبأ مادقملا نب دمحا هاور اذكو
 .هب هل بحاص نع «ةداتق نع «هيبأ نع ؛رمتعملا نع هاورف ؟يباطخلا

 .-(158/1) «فارشألا ةفحت» يف امك- «ىربكلا نتسلا» يف يئاسنلا هجرخأ

 هاور امنإو ءيسميتلا عبات ًادحأ ملعأ ال :رازبلا لاق» :(۳۲۰/۱) «فارظلا تكتلا» يف رجح نبا لاق
 .«ةملس مآ نع قنیفس نع «ليلخلا يبأ حلاص نع «ةداتق نع هريغ

 ةف الاو طبض هنم ثّدح اذإف باتك هل ناك هنأ الإ ؛اهريثكو ةياورلا عساو يميتلا ناميلس :تلق

 .مهولا ضعب هثيدح يف

 .هب «يميتلا ناميلس نع (ديلولا نب عاجشو «مساقلا نب ربع :مهنم) نيروكذملا ريغ عمج هاور دقو

 .ةملس ما نع «ةنيفس نع «ةداتق نع ةناوع وبأو ةبورَع يبأ نب ديعس هاورف ؛فلوخو

 «لكشملا» يف يواحطلاو ةبورع يبأ نب ديعس نع (۳۱۵ «۲۹۰/۲) ؟دنسملا يف دمحأ هج أ

 «لئالدلا» يف يقهيبلاو ء(١1۹۳ مقر ۳۰۵ /۱۲) «دنسملا» يف ىلعي وبأو (۳۲۰۳ مقر ۲۲۷-۵

 .هب قداتق نع قناوع يبآ نع (۲۰۵ /۷)

 .ةملس مآ نع هقنیفس نع «ليلخلا يبأ میرم يبأ نب حلاص نع هةداتق نع :مامه لاقو

 مقر) (ننسلا» يف هجام نباو ۷ /11) «ةفحتلا» يف امك- «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلا هجرخأ

 مقر ۱۲۰ )٤/ «دنسملا» يف هيوهار نب قاحسإو )57١711/7(( «دتسملا» يف دمحأو ( ۶۵

 08۷۹ مقر 415 /۱۲) «دنسملا» يف ىلعي وبأو 4۲۵4 /۲) «یربکلا تاقبطلا» يف دعس نباو «؛ 177
 -«لئامشلا»و ۲٤٠١( مقر ۳۵۰ /5) ؟ةتسلا حرش» يف يوغبلاو /۷) «لئالدلا» يف يقهييلاو



 بلا یهن» :-هنع هللا يضر- رمع نبا ثيدح نم «دمحأ دنسم» ىفو -4

 ."”!«مئاهبلاو ليخلا ءاصخإ نع اياب

 .هب مامه نع قرط نم ۰ مقر ۷۲ /۲)-

 .(۳۷ /۷) «ةراتخملا» يف ءایضلا هلقن .«ملعا هللاو «حصأ اذهو» :ينطقرادلا لاق

 .ةنيفس نم عمسي مل ةداتق نأل ؛هوجرلا حصأ ريخألا هجولا ؛معن :تلق

 يف نابح نباو ۱۰۲ /۲) ؛«لماكلا» يف يدع نباو ۲۶ /۲) ؟دنسملا» يف دمحآ هجرخأ (۱)

 نع «عفان نب هللادبع نع قرط نم (۳۱۷ /8) «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو ۲۱ /۲) ؛نیحورجملا»

 .هعفر رمع نبا نع :هیپآ

 نب ىسيع قيرط نم (۲8/۱۰) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو 1۰۳ /۲) يدع نبا هجرخأو

 .عفان نع :رمع نب هللاديبع نع «سنوي

 .«رمع نبا نع «هيبأ نع «عفات نب هللادبع نع «سنوي نب ىسيع نع ظوفحملا» :يدع نبا لاق
 نب هللادبعف ءهبشآ (عفان نب هللادبع قيرط نم :ينعي) دانسإلا اذهب نتملا اذهو» :هبقع يقهيبلا لاقو

 مقر ۳۹۹۰ /۸) «بذهملا» يف فنصملا هقفاوو «ملعأ هللاو «تافوقوملا عفر هب قيلي فعض هيف عفان

). 

 لاق كلذكو «ثیدحلا ركنم» :(۲۱ ص) !ءافعضلا» يف يراخبلا هيف لاق ؛عفان نب هللادبع :تلق

 «نيحورجملا» يف نابح نبا لاقو «ثسیدحلا كورتمل :(۱۹) ؛ءافعضلا» يف يئاسنلا لاقو «متاح وبأ

 اهيف قفاوي مل يتلا هرابخأب جاجتحالا زوجي ال ملعی الو ئطخُي نمم ناك ,ثیدحلا ركنم» :(۲۰/۲)

 ىلع اذه بلقأ دقو» :ثيدحلا اذه دروآ نأ دعب لاقو ؛«تابثألا فلاخ امي اهنم رابتعالا الو ؛«تاقثلا

 .ةهثيدح نم سیلو ءرمع نب هللاديبع
 :(1۹۳-0۹4 ص) «نیئدحملا نم مهيف ملكت نمو ءافعضلا يماسأ» يف يزارلا ةعرز وبأ لاقو

 «كلامو :بویآ هاور ؟ليخلا ءاصخإ نع یهن اَب يبنلا نأ رمع نبا نع هيبأ نع عفان نب هللادبع ثيدحا

 .طقف رمع نبا نع «عفان نع ةعامجو .يرمعملاو ؛قاحسإ نب دمحمو «نانس نب دربو «هللادبعو

 يف عفان نب هللادبع نأ :ينعي ؛رخآ لجر هدنسأو ءاذه لثم ىور اذإ لجرلا ىلع لدتسي اذه لثمبو

 .ىهتنا هفعضو هظفح ءوس ىلع لدتسي ؛تیدحلا اذه هعفر

 ۸44۰ مقر 507/4) «فنصملا» يف قازرلادبعو «(458/7) ؛اطوملا» يف كلام هجرخأو

 مساقلا وبأو 075 )٠١/ «یربکلا ننسلاا يف يقهيلاو ۳۱۷ /4) «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو

 -ءاصخإ هرکی ناك هنأ ءرمع نبا نع عفان نع قرط نم (۲۲۲۰ مقر ۸۲۰ /۲) «تايدعجلا» يف يوغبلا



 144 زا علیا

 نوتسلاو ةعباسلا "[ةریبکلا]

 هلیکو هنزو يف ففطملا

 TT َنيِفْفَطُمْلَل ليو :-ىلاعت- هللا لاق

 ی . ميظع ميل . نو ملأ كيلوأ ٌظَيالأ . نوُريحُي ْمُهوُندَو زا مهولاک و

 .-لجو زع- هللا قلخ ةيمان اوعطقت ال :لوقیو «مئاهبلا-

 .حيحصلا وهو .-ًاضيأ- فوقوملا يواحطلا حجرو ««فوقوم :حيحصلا وه اذه» :يقهيبلا لاق

 08441 مقر 1457/4-451) «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأ «عاطقنا هيف دنسب رمع نع يورو

0 

 .سابع نباو ةشئاع نع بابلا يفو

 ديعس نب ينغلادبعو (۱۵۰۱/۶) «ءافعضلا يف لماكلا» يف يدع نبا هجرخآ ؛ةشئاع ثيدح امآ

 نب هللادبع قيرط نم (يقيقحتب - 4 مقر ۵۳ ص) «مکاحلا هللادبع يبأ لخدم يف يتلا ماهوألا» يف يدزالا

 ءاصخ) نع یه و هللا لوسر نأ «ةشئاع نع ءهيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ةورع نب ىبحي نب دمحم

 .ليخلا

 ةورع دلو نم ؛روهشم لجر اذه» :(دمحم نب هللادبع) نع ديعس نب ينغلادبع لاق ءرکنم هدانسإو

 .هرکذو ۰ .اهبئارغ نمف ؛ةورع نب ماشه نع ةخسنب رذنملا نب ميهاربإ هنع ثدح ء«ريبزلا نبا

 ماشه نع ثدح» :(دمحم نب هللادبع) نع (۱4۸ ص) «حيحصلا ىلإ لخدملا» يف مكاحلا لاقو

 ۰۱۰۷ مقر) ميعن يبأل «ءافعضلا» ۱۰-۱۱ /۲) «نیحورجملا» :رظناو .«ريكانم ثيداحأب ةورع نبأ

 .(1۸/۲) «نازیملا»

 .ًاديدش ًايهن مئاهبلا ءاصخإ نعو «حورلا ربص نع ىهن لب يبنلا نأ ءسابع نبا نع بابلا يفو

 ؟ممجملا» يف يمثيهلا لاقو ۲۶ /۱۰) يقهيبلاو .-هظفل روكذملاو- )١145( رازبلا هجرحخأ

 !«حیحصلا لاجر هلاجرو» :(۲7۵ /0)

 رثإ ىلع يقهيبلا هنیب «يرهزلا لوق نم هنأ هيف باوصلا نأ رهظي قرطلا عمجب نکلو معن :تلق
 يورو» :لاقو ۰۳۹۹۰ /۸) «ریبکلا ننسلا راصتخا يف بذهملا» يف فتصملا هقفاوو ءاديدش انايب هجیرخت

 .«فعض هیفو «سابع نبا نع

 )١( نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )1(.



 اا 75

 .4نيملاعلا بر سائلا موي
 . لطابلاب لاملا لكأو ءةنايخلاو ةقرّتسلا نم ُبرَض كلذو

 e 3 ا

 نوتسلاو ةنماثلا [ةريبكلا]

 [-ىلاعت-] هللا ركم نم نمألا

 . 4ن ورس الا مرا الإ هللا کم نمی الف :-یلاعت- هللا لاق

 . 4ب مهالخا او انب اورق ا دا | ی : : ۳1 یلامت-] لاقو

 اهب اوُنأَمْطاَو الا ٍةايَحْلاب اورو ال نوری ال نیل :-یلاعت- لاقو

 فقل

 .طقف نايلوألا ناتيآلا (ب) يقو ۱-۰۱ :نيففطملا )١(

 يف لايكملاو نزولا يف لدعلاب كرمأ -ىلاعت- هللا نف «تعطتسا ام كلذ -يخُأ- بنتجاف (۲)

 ضرالا يف اوت الو مغتابنثا سانا اوسخ الو طلاب نازيملاو لابكبلا وفا : -یلاعت- هلوق
 .[۸۵ :دوه] «َنيلِسْفُم

 «ليوأَت نسحاو ريخ كلذ ميقتسُملا ساطنمقلاب ارزو ملك اذإ لكلا اوفوأو :-لجو زع- لاقو
 .[۳۵ :ءارسإلا]

 .(۲۱۷ ۰۱۱۹ 5۷) مقرب مدقت ء«ناخ نمتتا اذإو» :قفانملا تامالع نم ةا ركذو

 يف ًاليلق كسمت الو ءامهيلإ تجتحا نإ تعطتسا ام لیکلاو نزولا يف لدعلا يف كسفن دهجاف

 لبهمیو «ریمطقلاو ريقنلا ىلع بساحي -ىلاعت- هللا ناف ؛كرقفو كتقاف تقو يف ًاريثك يطعتو كانغ تقو
 اذإ كناو هلالحلا نم ًاريثك فلت مارحلا نم ًاليلق نإو «ةنابخلا عم نوكت ال ةكربلا نأ ملعاو «لمهي الو

 يف نوحرف نبا هدافأ .كلذ نم -یلاعت- هللاب ذوعن هامهرد نيعبس يف هناوعأو سيليا كناخ مهرد يف تنخ
 .(۸۸ ص) «رتابکلاو رئاغصلا ثئابخلا نم بنتجي ام نايب يف رهازلا#

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 .48 :فارعألا (4)

 ) )0:ماعنألا ٤٤.



 ٤۵١ حس الفلا --

 . نويسي اوُناَك امب زا مهاوام كيلو . نوُلفاَع انبآ نع مه نیل
eو  

 نوتسلاو ةعساتلا "”[ةريبكلا]

 طونقناو "[یلاعت-] هللا حور نم سایالا

 .”4نورؤاكلا ملا الإ لا حرز نم سای ال نإ :-یلاعت- هللا لاق

 .۳اوطق ام دخَب نم ثْيعلا لري يا وهو :-یلاعت- لاقو
 نی اوطنقت ال مهیشآ ىَلَع اوفرس سیل يدابع اب لقط :-یلاعت- لاقو

 .(ب) ةخسن نم *...مهاوام كئلوأ» تطتسو ۷-۸ :سنوپ ()

 مقر ۱۵۹/۱) «ريسفتلا» يفو (۱۹۷۰۱ مقر )٠١/ ٤0۹-41٠ «فنصملا» يف قازرلادبع جرخأو

 يف يناربطلاو ۳۱) «ةبوتلا» يف ايندلا يبأ نباو ۱۹۷۱ مقر 11۷ /۲) «ريسفتلا» يف رذنملا نباو ( 7

 (4۰ /۵) «ریسفتلا* يف ريرج نباو (۱۹۷۰۱ ۰۸۷۸۶ ۰۸۷۸۳ مقر 40٩/۱۰ و ۱۷۱ /۹) «ریبکلا مجعملا»

 هللا ةمحر نم طونقلاو هللا رکم نم نمألاو «هللاب كارشإلا :ةعبرآ رثابکلا ربكأ» :لاق ؛دوعسم نبا نع

 هفتو بوصو ««كش الب هيلإ حیحص وهوا :(40۹/۱) ؛هریسنت» يف ريثك نبا لاق ««هللا حور نم سایلاو

 AY} مقر ۳٤۲ /0) «للعلا» يف يتطقرادلا

 نبا نع هوحن دروو ءاهربكأ نم لب «رئابكلا نم هللا ركم نم نما نأ دوعسم نبا نم حيرصت اذهف
 ؛هفقو هبشألاو له انترشن يف يناثلا قحلملا وهو- (۲ مقر) «يجيدربلا ءزج» يف هارت امك ؛اعوفرم سابع

 .ریثک نبا لاق امك

 .ءاخرلا يف فوخلاو «ةّدشلا يف ءاجرلا بّلغيو هفوخلاو ءاجرلا نيب دبعلا نوكي نأ بجاولاف

 ةموظنم» يف ةريبكلا هذه تركذ دقو .فلسلا راثآو باتكلاب رئابكلا نم هللا ركم نم نمألاف ؛هيلعو

 -(لوآلا قحلملا) ١4( مقر تيب) «يواجحلا

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 ۰۸۷ :فسوي (۳)

 ۰۲۸ :یروشلا (6)



forبس زجل  

 لا ةَمحَر
 هللاب ٌنَّظلا یی وهو الإ مكدحأ ّنتومُي ال» :كَك يبنلا لاقو -۵

 ۲۲ «-یلاعت-

 دا دو

 نوعبسلا ةريبكلا

 .4...كیدلاولو يل ركشا نأ :-یلاعت- هللا لاق

 .«ساتلا رکشی ال نم هللا رکشی ال» :ِلي يبنلا لاقو 7

 .۵۳ :رمزلا (۱)

 (توملا دنع -یلاعت- هللاب نظلا نسحب رسمألا باب) ةنجلا ةفص باتک يف ملسم هجرخآ (۲)

 .-هنع هللا یضر»- هللادبع نب رباج ثیدح نم (۲۸۷۷ مقر ۲۰۹ /۵)

 ةقباسلا ةريبكلا ىلع قیلعتلا يف مدقت امك هرتابکلا نم كلذ نأ سابع نباو دوعسم نبا حرص دقو
 هللا ةمحر نم طونقلاو هللا حور نم سايإلاو هللا ركم نم نمألا :رئابكلا ربكأ» :هلوق يلع نع يورو
 .هل الإ (5514 /۲) روئتملا ردلا» يف هزعي ملو ۱۱16 مقر 114 /۲) رذنملا نبا هجرخآ

 كلذ دروو :(۱۳ مقر تیب :رظنا) ؛هتموظنم» يف يواجحلا : :مهنم ؛رئابكلا نم عمج اهدعو

 - ۲۸۲۷ مقر 505 /1و ۱۷۲ مقر ۳۰ /۲) يرونيدلل «ةسلاجملا» :رظنا .نیحلاصلا ضعب نع -ٌاضیا-

 .(يقيقحتب
 15 :نامقل (۳)

 4۸۱۱ مقر) ؟ننسلا» يف دواد وبأو ۳۳ مقر) ادرفملا بدالا» يف يراخبلا هجرخأ (6)

 مقر) يسلايطلاو 4٩۲( ۰2۲۱ ۰۳۸۸ ۰۳۰۳ ۰۲۵۸/۲) دمحأو ۱۹۵۵ مقر) (عماجلا» يف يذمرتلاو

 - ۳6۰۷ مقر/۸) (حسیح ملا» يف نابح نباو :«مهدیناسما يف (۱۱۲۲/۲) یلعی وبأو ۱

 ناو (۱۱۰ مقر) «لاثمألا» يف خيشلا وبأو ۷۲ مقر) «جئاوحلا ءاضق» يف ايندلا يبأ نباو ؛(«ناسحالا»

 ىلع هلل ركشلا ةليضف» يف يطئارخلاو «(187/4 ء1۸۷۸ ۰۱۸۷۷ ۰۱۸۷۲ مقر) (راثآلا بیذهت» ىف ريرج
 -(۱۸۲ /5) «ىربكلا ننسلا» يف يقهييلاو ((570 مقر) «يلامألا» يف نارشب نباو ۰۸۰ مقر) «هتمعن



 tor اکا تن

 .ءاعلاپ وأ ةازاجملاب اهرکشو یشابکلا نم ةمعئلا نارفك :فلسلا رضعب لاقو

 چ چ چ

 نوعبسلاو ةيداحلا ةريبكلا

 ءاملا لضْف نم

 ءاٌب مکیناب نم ًاروض ْمُكْواَم حصا نإ مشرف :-ىلاعت- هللا لاق
af. 3 

 . نیم

 "تىلا [لضف] هب اوُشنمتلءاملا لضف اوُعنمت اله: يبنلا لاقو -۷

 ۳۷۱۰ مقر /۱۳) (ةنسلا حرش» يف يوغبلاو ۲۵۲ مقر) «بادآلا»و ٩۱۱۷( مقر /1) «بحشلا»و=

 هقریره يبأ نع دايز نب دمحم نع «ملسم نب عيبرلا قيرط نم (۲۲/۹و ۳۸۹ /۸) «ةیلحلا» يف ميعن وبأو

 .ملسم طرش ىلع حيحص هدانسإو

 .تبثيلف ملسم نب عيبرلا) يطئارخلا دانسإ نم طقسو

 بيطخلل «عماجلادو ؛(۲۱۲ ۰۲۱۱ /۵) «دمحآ دنسما :يف اهرظنا ءىرخأ قرط ةريره يبأ نع هلو

 رابخآ»و «نارشب نبال (516 مقر) «يلامألا»و ۰ مقر) يطئارخلل ؛ركشلا ةليضفاو 4۹۹ مقر /1)

 .(176 /۷) ميعن يال «ةيلحلا»و (يقيقحتب - ۸ مقر) ؛ينانش لا ءزجاو «عیکول (۳۸/۳) (ةاضقلا

 .(۲۱۳/۱۱) «للعلا» :رظنا .ةاورلا ضعبل مهو اهنم دحاو يف عقوو

 يلا يقيقحت يف هتجرخ- سيق نب ثعشألا :مهنم ؛ةباحصلا نم عمج نع بالا يفو
 نب ةماسأو «دوعسم نباو ءريشب نب نامعنلاو :يردخلا ديعس وبأو .-يدادغبلا بيطخلل (4 مقر) «صيخلتلا

 .-نيعمجأ مهنع هللا يضر- ريرجو ءديز

 .(11۷ مقر) (ةحيحصلا ةلسلسلااو ۱۸۱ /۸) «دئاوزلا عمجم» :رظناو

 رفك) دع ميقلا نبا ّنأ دافأو ؛فتصملا نع (۲۳۷ ص) «نيلفاغلا هيبنت» يف ساحتلا نبا هلقن (۱)
 .«رظن رئابكلا نم اذه دع يف :تلق» :لاقو ؛(رئابكلا) نم (نسحملا ناسحإ

 .۳۰ :كلملا (۲)

 ىتح ءاملاب قحأ ءاملا بحاص نإ :لاق نم باب) ةاقاسملاو برشلا باتک يف يراخبلا هجرخا (۳)

 --لوصألا نم طقسو نم نیفوقعملا نيب امو هظفل روکذملاو- (۲۳۵4و ۲۳۵۳ مقر ۳۱/۵) (ىوري



 ریه ب خ6:

 .يراخبلا هجرخأ '''(ءاملا لضف اوعیبت ال» لي لاقو -۸

 عنم نه :لاق لا يبنلا نع «هدج نع «هيبأ نع هبيعش نب ورمع نعو -4

 يف را موي .اهدنسم» ىف دمحأ هجرخأ "ةمايقلا موی هلضف هللا هعنم «هئاك لضف وأ «هئام َلْضَف

 باب) ةاقاسملا باتك يف ملسمو 1۹1۲ مقر) (عويبلا يف لايتحالا نم هركي ام باب) لبحلا باتكو=

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم ١977( مقر ۱۱۹۸/۲) (ءاملا لضف عيب ميرحت

 ظفل مدقتو :(51/5) «كردتسملا» يف مکاحلاو ۰ /۲) «دنسملا» يف دمحأ ظفل اذه (۱)

 :رظناو .هالكلا هب منم یاملا لضف منی الا :(7575) مقرو (۲۳۵۳) مقرب هلو (۲۳۰4) مقرب يراخبلا

 .يتآلا ثيدحلا ىلع قيلعتلا يف دبع نب سای ثيدح

 ورمع نع همیلس يب نب ثيل نع نيقيرط نم (۲۲۱۰۱۷۹/۲) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ (۲)

 .ثيل فعضل ؟فيعض هدانساو .هب «بيعش نبا

 نبا لاقو ؛یئاسنلاو نيعم نبا هفعضو .سانلا هنع ثدح نكل «ثيدحلا برطضم :دمحأ لاق

 1 .(47 /۳) «لادتعالا نازيم» :رظنا .هرمع رخآ يف طلتخا :نابح

 .ثيللا عبوتو

 ٩۳( مقر) «ريغصلا» يف يناربطلاو (( 1707 مقر ۵۱/) «ريبكلا ءافعضلا» يف يليقعلا هجرخأ

 نب ريرج نع «يسودرقلا نسحلا نب دمحم قيرط نم (نيمرحلا .ط - ۱۱۹۵ مقر 40 /۲) ؛طسوألا»و

 هلضف نم هلأسيف همع نبا هاقلي لجر نم ام» :هظفلو .هب «بيعش نب ورمع نع ؛«شمعألا نع «مزاح
 .يليقعلا ظفل «ةمايقلا موي هلضف نم -ىلاعت- هللا هعنم الإ ؛هعنميف

 نسو «ةمايقلا موي هلضف هللا هعنم ؛هعنمف «هلضف نم هلأسف همع نبا هاتأ لجر اميأ» :يناربطلا ظفلو

 .«ةمايقلا موي هلضف هللا هعنم ؛الكلا لضف هب عنميل ءام منم

 سیلو ظوفحم ريغ هئيدحا :يليقعلا لاق ءيسودرقلا نسحلا نب دمحم هيف «فيعض هدانسإو

 .«اذه نم حلصأ ٍدانسإب ىوري اذهو» :ثيدحلا رثإ ىلع لاقو ««لقنلاب روهشمب

 هفعض ؛يسودرقلا نسحلا نب دمحم هيف :(194/8و ۱۲۵ /8) «عمجملا» يف يمئيهلا لاقو

 .«ظوفحمب سيل :لاقو «ثيدحلا اذهب يدزألا

 نأ :ىسوم نب ناميلس نع دشار نب دمحم قيرط نم (187 /۲) ادنسملا» يف دمحأ جرخأو

 تو هللا لو سر تعمس ينإف كم ّلضف عتمت ال نأ :هل ضرأ ىلع هل لماع ىلإ بتك ورمع نب هللادبع



 .«ةمايقلا موي هلضف هللا هعنم ؛الکلا لضف هب عنميل ءاملا لضف عنم نما :لوقیس

 :ناتلع هلو «فیعض هدانسإو

 «بيعش نب ورمع نع هتياور امنإو ءورمع نب هللادبع كردي مل قدشالا ىسوم نب ناميلس :ىلوألا

 .هنج نع ؛هيبأ نع

 هفعض دقو «ةقث وهو «يعازخلا دشار نب دمحم هيف :(۱۲ 5 /5) ؟عمجملا» يف يمثيهلا لاق :ةيناثلا

 .(مهضعب

 .تاحلاصلل قفوملا هللاو يمشيهلا كلذ تاق دقو .یرحآو ىلوأ عاطقنالاب هلالعإ :تلق

 «جارخلا» باتک يف مدآ نب ییحی اهجرخأ هلماعل ورمع نب هللادبع ةباتك يف ةصقلا لصأو

 يخأ بيعش نب بيعش نع «شايع نب ركب يبأ نع )١7/7( «ننسلا» يف يقهيبلا هقيرط نمو (۳6۰)

 نيثالث طهولاب هضرأ نم ءاملا لضفب ينوطعا :لاق ءورمع نب هللادبع ىلوم ملاس نع «بيعش نب ورمع

 «یندالاف ىندألا قسا مث كد مقا نكلو بت ال :يلإ بتكف ءورمع نب هللادبع ىلإ تبتكف :لاق اف

 مل هللادبع ىلوم ملاسو بيعش نب بيعشو «ءاملا لضف عيب نع یهنی ا هللا لوسر تعمس يناف

 .نابح نبا ريغ امهفثوي

 .كيلي نم طعأف ءاهتبون موي كضرأ تيقس اذإ :يأ ؛ةبونلا موي يقسلا وه :دلفلا ؛«كدلق مقأ» :هلوقو

 .ريثألا نبا هلاق

 نب دمحم نع ةصقلا هذه وحن (95 ص) «جارخلا» هباتك يف يضاقلا فسري وبأ جرخأو

 .هدج نع هببأ نع «بيعش نب ورمع نع «یلیل يبأ نب نمحرلادبع

 .ظفحلا ءيس ىليل يبأ نب نمحرلادبع نب دمحمو

 يئاسنلا هجرخأ «نيخيشلا طرش ىلع حیحص دانساب ًارصتخم -ًاضيأ- ةصقلا لصأ ءاجو
 نع (49 مقر ۱۳۳ /۱) «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا مساقلا وبأو «ديعس نب ةبيتق نع (۳۰۷۷)

 لاهنملا يبأ نع نانید نب ورمع نع هراطعلا نمحرلادبع نب دواد نع امهالك ؛دامح نب ىلعألادبع

 مت عابو ءاملا لضف عيب نع ىهن ل هللا لوسر نأ «ينزُملا دع نب سايإ نع «معطم نب نمحرلادبع
 .ورمع نب هللادبع ههركف طهولا ءام لضف طلا

 لوسر تعمسم تقابل میت ال" :هظفلو- ينزملا دبع نب سايإ ثيدح لصأو :ةديبع وبأ لاق

 :دنع -(ءاملا عيب نع ىهني ةا هللا

 ةبيش يبأ نباو «امهیدنسم» يف ٩۱۲( مقر ٤٠٥ /۲) يديمحلاو (۱۳۸/4و 4۱۷ /۳) دمحأ

 «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو ؛كامهيفلصم# يف ۱٤٤۹١( مقر )٠١5/8 قازرلادبعو (4۸۹ مقر ۲/7

 -(۲۹۷۲ مقر ۸۲۸/۲) هجام نباو (۳۰۸ ۰۳۰۷ /۷) يناسنلاو (۲۹۱/۲) يمرادلاو )1/44٠(«



 يف مصاع يبأ نباو ؛«مهنلس يف (۳۶۷۸ مقر ۳۸۷ /۲) دواد وبأو (۱۲۸۹ مقر ۲۷۱/۲) يلمرتلاوح

 نبار ۳۳ مقر ۲۹۱/۱) «ةباحصلا مجعم» يف عناق نباو 4۱۱۰۷ مقر ۳۳۸ /۲) «يناثملاو داحآلا»

 «كردتسملا» يف مکاحلاو ۷۸۲ مقر ۲4۳ /۱) «ریبکلا» يف يناربطلاو 04۹4 مقر) «یقتنملا» يف دوراجلا

 ةفرعما يف ميعن وبأو ۹۷ مقر 171-177 /1) «ةباحصلا مجعم» يف يوغبلا مساقلا وبأو )5/ ۰48 1١(:

 طرش ىلع حیحص هدانسإو »10/0 «هننس» يف يقهيبلاو (۹46۷ ۹6۱ ٩٤٩ مقر ۰ /۱) «ةباحصلا

 مقر 447 ص) «حارتقالا» يف ديعلا قيقد نباو «صيخلتلا» يف يبهذلا هقفاوو مكاحلا لاق امك ؛نيخيشلا

 .61۷ /۳) «ريبحلا صیخلتلا» يف رجح نبا هرقأو ۰

 نم (۲۳۷) «ناهبصأب نیئدحملا تاقبط» يف خيشلا وبأ هجرخأ هوحنب ةريره يبأ نع بابلا يفو

 يف هئام لضف عنم نم» :ظفلب «هنع ؛نامسلا حلاص يبأ نع «رانيد نب ورمع نع رفعج يبأ نب نسحلا قيرط
 .(كادي لمعت مل ام لضف تعنم امك يلضف كعنمأ مریلا :لاقف «ةمايقلا موي هلضف هللا عنم ءايندلا

 هبتشا هنأو رخآ ثيدح يف ثيدح دانسإ لخدأ نوكي نأ ىشخأو «فیعض رفعج يبأ نب نسحلاو
 .قباسلا سايإ ثيدح يف رانيد نب ورمع قيرط هيلع

 كلام نع «يعفاشلا ثيدح نم ۱١۲۳١( ۱۲۲۳۵ مقر ۲۷ /۹) «ةفرعملا» يف يقهيبلا جرخو

 هجرخأ» :لاق مث «الکلا هب عنميل ءاملا لضف عنمي ال» :هعفر ةريره يبأ نع «جرعألا نع هدانزلا يبأ نع

 :لاقو :اهریغو كلام ثيدح نم «حيحصلا» يف ملسمو يراخبلا

 باتک يف ينارفعزلا دمحم نب نسحلا هاور كلذكو ءظفللا اذهب ثيدحلا اذه «حيحصلا وه اذه:

 .««الكلا هب عنميل ءاملا لضف عمي الا :كلام نع يعفاشلا نع "میدقلا»

 لوضف عنم نم» :لاقف 6۳۹ /6) «مألا» نم :يأ] «تاوملا ءايحإ» باتك يف بتاكلا هيف أطخأو

 ئرق ولو «يعفاشلا ىلع أرقُي مل امم باتكلا اذهو :«ةمايقلا موي هتمحر لضف هللا هعنم الکل هب عنميل ءاملا

 .مهولا ىلع باتكلا نع «میبرلا هلمح مث .-هللا ءاش نإ- هريل هيلع

 نع «هدج نع «هيبأ نع .بیعش نب ورمع ثيدح وه امنإ ؛كلام ثيدح يف سيل ظفللا اذهو

 اک يبلا

 .ةريره يبأ نع هفيعض رخآ هجو نم يورو

 هذه ضمپ هركذ يعفاشلا نوكي نأ هبشيو سرم يك يبنلا نع ؛نسحلا نع رخآ هجو نمو
 .ملعأ هللاو ءرهظألا وه اذهو هثيدح يف اثيدح بتاكلا لخدف «ديناسألا

 .«ةريره يبأ نع «حبحص ثيدح يف دوجوم هانعمو

 .«نيحيحصلا» يف وهو ء(١٠٤) مقرب فنصملا دنع يثآلا ثيدحلا ديري :ةديبع وبأ لاق

 ۳ ؟ثیلحلا اذه ینعم ام :وهو الآ ؛اذج مهم رمآ يقب



 1۷ زا -
 الو «ةمايقلا موي "[مهيلإ ٌرظني الو هللا مهملکی ال ةثالثا هات لاقو -۰

 لجرو «ليبسلا با هشنمی القلاب هام لضف ىلع ٌلجر :میلآ باذع مهلو :مهيكزي

 .هلوفي مل اهنم ٍهِطعی ب مل ناو هل ىفو اهنم اطعا ناف هند الإ هی ال مامإلا عیب

 وهو «قّدَصف اذكو اذكب "اهذخأل هللاب فلحف ءرصعلا دعب ةعلس ًالجر عاب لجرو

قفتم “یللذ ریغ یلع
 هيلع 

 يلطف كأنما ویلا :هللا لوقيف بام لضف عنم لجرو» :دازو يراخبلا هاورو
 . “كادي ْلَمْعَت مل ام لضف تعنَم امك

 اهنيب نم ركذو «...ثالث يف ءاكرش نوملسملا» :ِِلَو هلوق يناعم ضعب عم يقتلي ثيدحلا اذه ىنعم =

 .(ءاملا)

 هللا هقلخ يذلا عضوملا يف ءاملا عابی نأ :ثيدحلا اذه ىنعم :«ةلمرح نتس» يف يعفاشلا لاق

 ىهنف «هتيشام نع ْلضف اهئام يف ٌنوكيو «هتيشام اهب يقسيل رئبلا هل لجرلا ةيدابلاب يتأي نأ كلذو «هیف

 ؛هرهظ ىلع ءاملا لمح اذإ هنأ الإ» :لاق «هعنم نع هاهنو ءلضفلا كلذ عيب نع ءاملا كم لَو هللا لوسر

 .(19 /5) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هلاق «َلمَح امل كلام هنأل ؛هريغ نم هعيبي نأ ساب الف

 لکو» : :-(۱۲۲4۵ مقر ۲۹/۹) «ةفرعملا» يف يفهيبلا هلقنوس (۳۹/۶) (مألا» يف ف يعفاشلا لاقو

 سيلف «هل ناك نإ «عرزو هتي هتيشامو هسفنل هتجاح هنم هکلام غلب رهن وأ ليخن وأ رثب وأ نيع يف ديزي ةيدابب ءام

 ننس# يف داز :؟رجشلاو عرزلا نود ؛ةصاخ حور اذ يقسي وأ هب برشي :راحأ نم هتجاح نع هلضف منم هل

 .«ءاملا كلام كلذب عوطتی نأ الإ» :«ةلمرح

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۱)

 .«اهذخأ» :() يف (؟)

 مقر ٠4 /0) (ءاملا نم ليبسلا نبا عنم نسم مثإ باب) ةاقاسملا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 باتک يفو (۲۳۱۹ مقر 4۳ /0) (هئامب قحأ ةبرقلاو ضوحلا بحاص نأ ىأر نم باب)و ۸

 ال ًالجر عیاب نم باب) ماكحألا باتک يفو (۲۷۷ مقر ۲۸4 /0) (رصعلا دعب نيميلا باب) تاداهشلا

 (*ةرضان ذئموي هوجوإل :-یلاعت- هللا لوق باب) دیحوتلا باتکو ۲ مقر ۲۰۱/۳) (ایندلل الإ هعيابي

 ءةيطعلاب نملاو هرازالا لابسإ ميرحت ظلغ باب) ناميإلا باتک يف ملسمو 07447 مقر ۲-۶۲۳ /۱۳)

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم (۱۰۸ مقر ۱۰۳ /۱) (...ةعلسلا قيفنتو

 ج .هلبق يذلا يف مدقتو ۲۳۱۹(۰) مقرب يراخبلا ظفل اذه (4)



 زاما £0۸

 نوعبسلاو ةيناثلا ''”[ةريبكلا]

 هجولا يف [تیبد] و نم

E 0يف مسو دق رامحب رم يا« [-هنع هللا يضر-] رباج نع ١- 0  

 .ملسم هجرخآ سو “يذلا هللا نعل» :لاقف «ههجو

 يف ةميهبلا مَسَو نم تنحل يآ مكعب اما# :لاقف هدواد يبأ دنعو -

 .””(كلذ نع ىهنو ءاههجو يف اهبرض وأ ءاههجو

 «مبآ ريغ جزا هغلبي مل ْنَم نأ :هنم مهفُب تنل ينأ مكعب ام :هلك هلوقف

 الإ رئابكلا هذه ةماع يف لوقن اذکو «ةنعللا يف لخاد وهف فرعو هغلب ""[نم] نأو

 .(كادي لمعت مل ام لضف كعنمأ مويلا» :(ب) يفو =

 )١( نم طقس نيتقوقعملا نيب ام )1(.

 اذهو «طلتخي الو فرعيل ؛ههجو يف ةمالعلا لعج :يأ ؛ةمالعلا :ینعمب ؛(مسولا) نم :مسو ()

 .هجولل افيرشت ؛هجولا يف ال هجولا ريغ يف رئاج

 .(نَما :() يف (۳)

 (هيف همسوو ههجو يف ناويحلا برض نع يهنلا باب) ةنيزلاو سابللا باتك يف ملسم هجرحأ (4)
 .-هلع هللا يضر- هللادبع نب رباج ثيدح نم (۲۱۱۷ مقر )

 (هجولا يف برضلاو هجولا يف مسولا نع يهنلا باب) داهجلا باتك يف دواد وبأ هجرخآ (6)
 .ظفللا اذهب رباج نع (۲۵16 مقر)

 يف امهالك (۰۷ ۰۰7 /0) ةبيش يبأ نباو (۸4۵۱ ۰۸۶۵۰ مقر) قازرلادبع :هوحنب هجرخأو
 امك- ةناوع وبأو (۲۲۳۵ ۰۲۱6۸ ۰۲۰۹۹) یلعی وبأو (۳۷۸ ۰۳۲۳ ۰۳۱۸۰۲۹۷ /۳) دمحأو .«فنصملا»

 (۱۷۵) ادرضملا بدألا» يف يراضبلاو ««مهدیناسم» يف -(۵۱۹-0۲۰ ۶۰۱/۳) «فاحتإلا» يف
 ۵1۲۸ ۵7۲۷ ۵۱۲۲:۵1۲۰ مقر) ؟حیحصلا» يف نابح نباو (۱۷۱۰) «عماجلا» يف يذمرتلاو

 .مهریغو ۲۷۹۲ مقر) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو 4۳0 /۷و ۲۵۵ /۵) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام ()



 هو اس

 )نیا نم رارطضالاپ اهنم ملع ام

 دع دع دع

 نوعبسلاو ةثلاثلا "”[ةريبكلا]

 ؟ارامقلا

 ٍلَمَع نم سخر ُمالذألاو ُباّصنآلاو ُريسْمْلاو رح نو :-ىلاعت- هللا لاق

 يف يف ءاضغَبْلاَو ةَواَدَعلا مکتب َمِقوُي نأ ُناَطِيشلا ديري امن . نوف مک هیت نام

 . و وهم مت له ةالصلا نو وللا رو نع هش ا دصيو رسيملاو رخ

 .لطابلاب سانلا لاومآ لكأ تم يف ةيآ َريغ -ىلاعت- هللا لزنأو

 .هيلع قفتم "قیر لاعت :هبحاصل لاق مد: يبنلا لاقو -41

 !؟لعفلاب كتظ امف «ةرّفكملا ةقّدّصلل ةبجوم ةيصعم لوقلا ُدَرجم ناك اذإف
 م لطابلاب لاملا لكأ يف لخاد و

 .قفوملا هللاو قلا ةريبكلا) رخآ يف هانقّلع ام :-رومأم ريغ- رظنا (۱)

 .0) نم طقس نيتفوقعملا نیب ام (1)

 .«رامقلا يهو :(ب) يف (۳)

 .نیتیالا 4ناطيشلا لمع نم سجر# :هلوق ىلإ (ب) يف تءاجو .4-41 :ةدئاملا (4)

 ۰4۸7۰ مقر "۱۱ /۸) (؟ىزعلاو تاللا متيأرفأ# باب) ريسفتلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (0)

 ثيدح نم (1151/ مقر ۱۲۷-۱۲۹۸ /۳) (...یزعلاو تاللاب فلح نم باب) ناميإلا باتك يف ملسمو

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ

 .(اذهو» :() يف (5)

 :لشم ؛لاملا بسكل ةريثك ةمرحم قرط -فسألل اي- مهرايد يفو نيملسملا نيب ترشتنا (۷)

 «ةوشرلاو ,راكتحالاو ؛(ناخدلا) نتتلا عيبو تاركسملاو تاردخملاب راجتالاك تامرحملا عيبو ءابرلا

 .اذج ريثك اهريغو

 -هلاكشأو هقرط فالتخا ىلع «(رامقلا) :هتيمنتو لاملا بسك يف ةمرحملا قرطلا نيب نمو



 زاها 3-7

 نوعبسلاو ةعبارلا ”[ةريبكلا]

 مرحلا يف داحلإلا

 فاعلا اوس سال عج يلا مارا دجْسمْلاَو .* :-ىلاعت- هللا لاق

 . ميل باذع نم هفت مبدا هيف رپ نم مو ِداَبلاَو هيف

 نبا هقثو دقو- "”نانيس نب ديمحلادبع نع :ريثك يبأ نب یحی لاق -5

 :عادولا ةجح يف لاق ةي هللا لوسر نأ :هيبأ نع نیم نب ديبع نع -* نابح

 حبصأف هةابحلا بورض رئاس يف تلخد ةّيفخ قرط ثادحإ يف (سنالا نيطايش) ننفت دقو هیعالو-

 يف اميس الو تیضايرلا باعلألا نم ريثك يف لخد دق رامقلا دجي «هيف هيقفلا :هنید ىلع رویغلا ملسملا

 نم ریثک يفو «هعاونأ عيمجب (بيصنايلا)و «ةيلستلاو وهللا باعلأ يف كلذكو «نيجرفتملا تانهارم

 روص ضعب يف دوجوم وهو «نايبصلا باعلأ ىلإ هادعتو «نایتفلا اهسرامي يتلا (ةيبعشلا باعلألا)

 ًاتاوصأ نآو :ةيمالسإلا رايدلا نم ريثك يف رشتنا دق رمألا نأ ىريو «ةيعيجشتلا زتاوجلاو ةيفاقثلا تاقباسملا

 نورفاسي نيملسملا نم ءايرثألا ةقسفلا ضعب نأو ةوق نم عيطتست ام دشأب هب حيصتو يدانت تذخأ ةمثآ

 (ةشیدحلا تانيكاملا) باعلآ نوسرامیو ءاهيف (رامقلا يداون) ىلع نوددرتيو «رفكلاو برغلا دالب ىلإ
 ءاهيلع (تارالودلا)و (ریتاندلا)و (تالايرلا) نم فولألا تائمو تارشع نوعّيضيو ؛(وجنبلا)و (تيلورلا)

 .هللاب الإ ةوق الو

 ديزملاو ءديدجلا راكتبا ىلإ موي لك نولّصوتي رامقلاو وهلل نيجّورملا نأ :هل ظقيتلاو هبنتلا يغبني اممو

 هللا بضغي امب مهسمغو روم لا هفاوتب مهئارغإو ءنيملسملا ءانبأ داسفإ يف مهبرآم اوققحيل ؛داسفلاو رشلا نم

 !نيملسملا لام هيلإ لصو امل ىكتشملا هللا ىلإف «ةيريصملا ةمألا اياضق نع مهلاغشإو «-لجو زع-

 ««ةيفخلا هروصو «ةثيدحلا هباعلآ :رامقلا» نع ةدرفم ةسارد -ةنملاو دمحلا هللو- يل هللا رسي دقو

 .لاح نسحأ ىلعو ؛تقو برقأ يف اهب عفتلاو اهرشن هللا رسي

 )١( نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )1(.

 14 :جحلا ()

 بیوصتلاو «یبآ» ةملک فذح باوصلاو ءأطخ وهو :«نانس يبأ نب دیمحلادبع» :(ب) یف (۳)

 ۱ ۱ .هريغو ۲ /5) «بينهتلا» نم

 .(۱۲۲۸۷) ؛هتاقث» يف (6)



 ۶:۱ زاها

 هلام ةاكز يطعبو تاضمر ٌموصيو تالصلا ميقُي نم ؛نوُلصْمل هللا َءايلوأ نا الا

 :لاق ؟رثابکلا ام !هللا لوسر اي :لاقف 9

 موي ٌرارفو " [رحسلاو] «قح ريغب نموم لتقو للاب ُكرشلا :عست م

 لا قو و هتل فن ها لک يل لام کا فسا

 لمعي مل تومي لجر نم ام «مكياق مارحلا تيبلا لالحتساو نيملسملا]

 عيراصم اهباوبأ راد يف يلا عم ناك الإ ؛ةاكزلا يتؤيو الّصلا ٌميقيو ءرئابكلا ءالؤه

 .حيحص هدنس "بهذ نم

 ًاينامث ةروكذملا رئابكلا نوكت ةلصخلا هذه نودو «(ب)و (1) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)
 .ثيدحلا جيرخت ناظم نم ةدايزلاو ءثيدحلا وطنم هيلع ّصن امك ءاعست تسيلو

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 یف (۸۹ /۷) يئاسنلاو (۲۸۷۵) دواد وبأ :-ًالوطمو ارصتخم- هب «ىبحي قيرط نم هجرخأ (۳)
 - ۸4۸ مقر ۲ وأ ةيدنهلا .ط - ۳۸4و ۳۸۳ /۱) «راثآلا لكشم» يف يواحطلاو ءاامهنتسا

 مفر/۱۷) «ريبكلا» يف يناربطلاو (۲۵۹/4و ٥٩ /۱) «كردتسملا» يف مکاحلاو (ةلاسرلا ةسسؤم .ط

 «یربکلا ننسلاا يف يقهيبلاو ۵۲۲۱ مقر ۲۰۹۰-۲۰۹۱ /5) «ةباححصلا ةفرعمل يف ميعن وبأو 2

 «باعيتسالا» يف ربلادبع نساو ؛(۱۹۱۳) «ةتسلا» يف يئاکلاللاو ۱۸۱/۱۰ و )۳/ ٩۰۹-1۰۸

 .(نانس نب دیمحلادبع ةمجرت - ۲۸/۱ «لامکلا بیذهت» يف يزملاو ۸۲ /۲)

 .نابح نبا ريغ هقثوي ملو «ريثك يبأ نب ىبحي ريغ هنع وري مل «نانس نب دیمحلادبع «فيعض هدانسإو

 يف هيف لئاقلا وهو «نانس نب ديمحلادبعا هيفو دانسإلا اذهل يبحذلا حيحصت نم بجعلاو

 اجتحي ملوا :لاق نيح مکاحلا «صيخلتلا» يف يبهذلا بقعت اذهلو "فرعی ال» :(01۱ /۳) «نازيملا»
 .«نابح نبا هقثوو هتلاهجل :تلق» :لاقف ««ديمحلادبعب

 اذهب الإ فرعي ال يزاجح وه :تلق» :اذه ديمحلادبع نع (1/”497) اريسفتلا» ىف ريثك نبا لاقو

 .ىهتنا «رظن هثيدح يف :يراخبلا لاقو «تاقثلا» يف نابح نبل هركذ دقو ؛ثيدحلا

 .نعنع دقو «ىيحي سيلدت :يهو ؛یرخآ ةفآ دنسلا اذهلو

 ->بیلهتا يفو (ركاش .ط - 9184 مقر وأ :,55/5) «هریسفت» يف ريرج نبا هجرخآ ثيدحلاو



 نب بویآ قيرط نم (ركفلا راد .ط - ۲۹۹-۲۹۸ )٤۷/ «قشمد خیرات يف ركاسع نباو «۳۳۷) «راثآلا-

 .(نانس نب ديمحلادبع) ركذي ملو .هب هلیبع نع .ىبحي نع «ةبتع

 وهو ةماميلا يضاق ةبتع نب بويأ ىلع هرادمو» :(۲۵۲/۲) «ةيارلا بصن» يف يعليزلا لاق

 1 .«يدع نبا هاشمو «فيعض

 نبا نع سیم نع -ًاضيا- هيوري ناكف .بويأ هيف برطضاو «-اضيأ- ىبحي ةنعنع هيفو :تلق
 يف ربلادبع نبا هقيرط نمو- (۱۱۵۰/۷) تایدعجلا» يف يوغبلا مساقلا يبأ دنع امك ؛اعوفرم رمع

 رجح نبا هقيرط نمو- (۷40 ۰۲47 مقر) «قالخألا ئواسما يف يطئارخلاو ,-(74-70/) «دیهمتلا»

 يف بيطخلا هقيرط نمو- (4 مقر) «رئابكلا» يف يجيدربلاو 26۳46 /۱) اربخلا ربخلا ةقفاوماا يف

 .فيعض هدانسإو 8۰۹ /۳) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۱۰ ۵) «ةيافكلا»

 .«هیف هيلع فلتخا دقو» :(۱۰۲ /۲) «ریحلا صیخلتلا» يف رجح نبا لاق

 .ًافوقوم هب بويا نع مالس نب ملص هاورو «ىضم امك ًاعوفرم هاور دق بویآ نأ ظفاحلا ديري :تلق

 .073) ؛راثآلا بیذهتاو (۲۳/۵) «ريسفتلا» يف ريرج نبا هجرخأ

 .لوبقم :يماميلا يلَدْهَبلا يلع نبا :وه ؛ةلسيطو

 :لاق سام نب ةلّسيَط نع» :هظفلو حیحص انسب ًافوقوم رمع نبا نع تبث ام هنع ينغيو

 ال ًابونذ تبصاف -ةيرورحلا نم موق مهو «يجراخلا رماع نب ةدجن باحصأ- تادّجنلا عم تنك
 ءرئابكلا نم هذه تسيل :لاق ءاذكو اذك :تلق ؟يه ام :لاق ءرمع نبال كلذ تركذق «رئابكلا نم الإ اهارأ

 :عست نه

 .مييتيلا لام لكأو ءاسبرلا لكأو ؛ةنصحملا فذقو «فحزلا نم رارفلاو ءتمسن لتقو للاب كارشإلا

 قرأ :رمع نبا يل لاق .قوقعلا نم نيدلاولا ءاكبو «-ةيرخسلا نم- رخستسي يذلاو هدجسملا يف داحلإو
 :تلق ؟كدلاو حل :لاق !هللاو يا :تلق ؟ةنجلا لخدت نأ بحتو رانلا نم -عزفلاو فوخلا :قّرقلا-
 .«رئابكلا تبنتجا ام ةنجلا ْنلخدتل ؛ماعطلا اهتمعطأو «مالکلا اهل تنلأ ول !هللاوف :لاق «يمأ يدنع

 مقر) «ةلصلاو ربلا» يف يزوجلا نبا هقيرط نمو- (۸ مقر) «درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ

 ۲۳۹/۸ وأ ۰۲۷ /۵) (ريسفتلا» يف ريرج نباو -(۳۹۳/۱) «ربخلا ربخلا ةقفاوما يف رجح نباو ۲

 قيرط نم (/۱۰۵ق) «يصاعملا تابوقعو يهانملا» يف بتاكلا بوقعي وبأو (رکاش .ط - ٩۱۸۷ مقر

 .هب ةلسیط نع «قارخم نب دايز نع كّيلُع نبا ليعامسإ

 ۲۵۳۱ مقر ۳۱۵ /۱۱) «ةيلاعلا بلاطملا»و (۳۸۳ /۱) «ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا هازعو

TOV ۰۵۸/۱49ةقفارملا» يف دازو «هامهيدنسم» يف ددسمو هيوهار نب قاحسإل (ةمصاعلا راد .ط - » 

 ۳ .«نآرقلا ماكحأ» يف يضاقلا لیعامسالو «-ًاضيأ- «قاحسا ریسفت» ىلإ هوزع



 علا البلا سس

 وأ مرحلا يف لتق نم هللا ىلع سانلا ىدعأ ّنِإ) :لاق اب يبنلا نعو -۵

 .(هدنتسما یف دمحأ هاور ۹)«قیلهاجلا *لوخذب لتق وأ فلتاق ريغ لق

 يف رذنملا نباو ؛(۳۱ مقر) ادرفملا بدألا» يف يراخبلا دنع ةملس نب دامح :ليعامسإ عباتو =

 .(رثآملا راد .ط - ۱۸۳ مقر 5754/7 وأ ؛؛متاح يبأ نبا ريسفت» شماه - ب /۱۳۰ ق) «هریسفت»

 دايز ةياور هقرط ىوقأو١ :لاقو «دانس حصأ فوقوملارد :«ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا لاقو

 .«تاقث هتاورو» :-قاحسإو ددسمل هازعو- «فاحنالا يف يريصوبلا لاقو ««قارخم نبا

 مقر) (درفملا بدألا حيحصا يف رثألاو هربغو )١47/5( «روثتملا ردلا» يف يطويسلا هتسحو

 18/0(4) «ديهمتلا» :رظناو .-هعوبطم يف سيلو- (۲۸۹۸ مقر) «ةحیحصلا ةلسلسلا» ىلع ةلاحإ هيفو ۲

 .اذه انباتكب (يناثلا قحلملا وهو) (۱۰ مقر) ثيدح ىلع «رئابكلا» هباتك يف يجيدربلا قيلعتو

 «بعشلا» يف يقهيلا هقيرط نمو ۱۹۷۰۵ مقر )٠١/ 45١ «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأو

 مسی ملو «مهبم لجر ىلع :يأ- هيلع -رمع نبا :يأ- دع :هيفو مع نبأ نع رخآ قيرط نم 9

 .(درفملا بدألا» ظفل يف وهو ءدهاشلا نطوم ركذي ملو ««-رئابكلا نم- اينامث وأ اعبس -ةلسيط وهو

 يف هب ًاحرصم عقو امك مرحلا وهو ,دهعلل (دجسملا) يف ماللاو فلألاو :(دجسملا يف داحلإوا

 .اميظعتو افيرشت هللا هداز هرخآ تاياور

 .(۱50 /؟) «ةياهنلا» :رظنا .ةوادعلاو دقحلاو رأثلا :لوُحّذلا (۱)

 يف ةبيش يبأ نباو ۲۰۷ ۰۱۷۹/۲) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ «ثيدح نم ةعطق (۲)

 ««لارمألا» يف امهالك (۲۹۸/۱) ًارصتخم هيوجنز نباو ۱٤۵( /۱) ديبع وبأو «(4817/14) «فنصملال

 نع «بيعش نب ورمع نع «ملعملا نيسح نع قرط نم (۸۱۷ /۲) «ءافعضلا يف لماكلا» يف يدع نباو

 .هعفر هلج نع «هیبآ

 هلاجروا :لاقو «يناربطلا ىلإ (۱۷۷/۱-۱۷۸) ؛عمجملا» يف يمئيهلا هازعو ءنسح هدانسإو

 .!هضعب (ننسلا» يفو «حبصلا دعب ةالصلا نع يهنلا هنم «حیحصلا» يف» :لاقو ؛دمحأل هوزع هتافو ««تاقث

 10 /0) يئاسنلاو (۱۵۸۵) يذمرتلاو ۳4۷ 151714 مقر) دواد وبأ هجرخأ «معن :ةديبع وبأ لاق

 يف مكاحلاو ١1576(. /0) «لماكلا» يف يدع نبأو (۳۱۳/۱) ؛ةكم رابخأ7 يف يهكافلاو (۳۷۸/و

 دهاشلا نود «بيعش نب ورمع نع قرط نم ٩۱( /5) «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو (6۷/۲) «كردتسملا»

 .روكذملا

 :اهنم ؛اهدهاوشب ةحيحص ةروكذملا ةعطقلاو

 -۱۳۱/۳) «نئسلا» يف ينطقرادلاو (41/017) «دنسملا» يف ىلعي وبأ جرخأ ؛ةشئاع ثيدح



 اش نإ :ًباتك لإ هللا لوسر فيس مئاق يف تدجو :تلاق ءاهنع (11/8) «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو=

 .!هلتاق ريغ لتق لجرو «هبراض ريغ برض نم اوتع سانلا

 هقثو دقو «لاجرلا يب أ نب كلام ريغ حيحصلا لاجر ر هلاجر» :01910/1) ؛ جلا يف يتلا لاق

 .(دحأ هفعضي ملو «نابح نبا

 لجر :ةثالث لجو زع- هللا ىلع سانلا ىتعأ نو: :هیفو ؛ليوط وهو «يبعكلا حيرش يبأ ثيدحو
 .«ةيلهاجلا يف لحذب بلط لجرو «هلتاق ريغ لتق لجرو ءاهبف لتق

 يوسفلاو «(71ا/ /۷) «ریبکلا خيراتلا» يف يراخبلاو ۳۲ /5) «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ

 يف مكاحلاو ۵۰۰ مقر/۲۲) ؛ريبكلا» يف يناربطلاو ۳۹۷-۰6۳۹۸ /۱) «خيراتلاو ةفرعملا» يف

 نب ملسم نع «يرهزلا قیرط نم :(۷۱/۸) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو 6۳2٩ /4) «كردتسملا»
 ةياورلاب يرهزلا درفنا ءديزي نب ملسم هيف .فیعض هدانسإو هنع - ركب نبا دعس ينب ٍدَحأ- ديزي

 .نابح نبا ريغ هقثوي ملو «هنع

 نباو :(۳۷۷ /۷) «ریبکلا خيراتلا» يف يراخبلاو ؛(۳۲ )٤/ «دنسملا» يف دمحأ هجرخأو
 -۲۵۳/۷) «ةكم رابخأ» يف يهكافلاو 4۲۳۰4 ۰۲۳۰۳ مقر) ؛يناثملاو داحآلا» يف مصاع يبأ

 ۰44۸ مقر/۲۷) «ریبکلا» يف يناربطلاو «(47/5) ؟نئسلا» يف ينطقرادلاو ١57١(« مقر 5
 قرط نم (۲۹/۸) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ء(۹٤۳ )٤/ «كردتسملا» يف مكاحلاو ۹4

 :ظفلب هعفر حيرش يبأ نع ؛يثيللا ديزي نب ءاطع نع ؛يرهزلا انثدح «قاحسإ نب نمحرلادبع نع
 لهأ نم ةيلهاجلا مدِب بلط وأ ؛هلتاق ريغ لشق نم :-لجو زع- هللا ىلع سانلا ىتعأ نما
 1 «رصبت مل ام مونلا يف هينيع رصب وأ ؛مالسإلا

 ؛يراخبلا هلاق .فلاخ اذإ هظفح ىلع دمتعي نمم سيل «قاحسإ نب نمحرلادبع هيف «فيعض هالئسإو
 نع ترم نب ورمع نع رعسم هاورو ءًالسرم ديزي نب ءاطع نع .يرهزلا نع رانيد نب ورمع هاور ذإ ءانه فلاخو
 .(۲۱۱/۱۲) ؟يرابلا حتفا يف رجح نبا هركذ .(ةكم باتک# يف ةبش نب رمع هجرخأ لضعم يرهزلا

 دئاوفلاب ةرهملا فاحتإ» :رظناو .«ةباحصلا ةفرعم» يف يدورابلل (15 )١١/ "لامعلا زنک» يف ف هارعو

 «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلا هازعو 42071704 مقر )794/154-7٠0 رجح نبال اةركتبملا

 «هدنسم» يف ةناوع يبأو «هحیحص) يف ةميزخ نباو ؛[دهاشلا نطوم هيف سيلو «(174 /"و ۲۱۰ /۲)]

 .[امهنم عوبطملا مسقلا يف سيل وهو]

 يينلا نأ «سابع نبا ىلإ || هدنسب (18/17) ؛هحیحص) يف يراخبلا هجرخأ ام :قبس ام لك نع ينغيو

 ئرما مد بط ءةيلهاجلا ةنس مالسإلا يف غمو مرحلا يف حلم : :ةثالث هللا ىلإ سانلا ضغبأ» :لاق ةا

 .؛همد قيرهيل قح ريغب



 10 اا

 نوعبسلاو ةسماخلا [ةرییکلا]

 هدحو يّلصْيل ةعمجلا كرات

 مو قل لاق لإ يبا نأ «[-هنع هللا يضر- ]دوعسم نبا نع -5

 ىلع ٌقرحأ مش یاب یاب اجر نأ مسج لقلا :ةعمجلا نع نوفأختي

 .ملسم هجرخأ " !«مهتویب ةعمجلا نع نوفلختی لاجر

 ىلع هللا ٌنَمَيْخيل وأ تاعمُجلا مهعذَو نع ماوقآ نه :ق لاقو - ۷

 .ملسم هجرخا "«نیلفاغلا نم ٌننوكيل مث «مهبولق

 ثالث كرت ْنَما :لاق الب هللا لوسر ّنأ «يرمَضلا دْعَجلا يبأ نعو -۸

 ی A هجرخأ] يوق هدانسإ ۲ هبلق ىلع هللا عبط ؛ًانواهت عمُج

 )١( نم طقس نيتفوقعملا نیب ام )(.

 .(1017 مقر 40۲ /۱) (ةعامجلا ةالص لضف باب) دجاسملا باتك يف ملسم هجرخأ (۲)

 نم (۸۲۵ مقر ۵۹١ /۲) (ةعمجلا كرت يف ظيلغتلا باب) ةعمجلا باتك يف ملسم هجرخآ (۳)

 .-امهنع هللا يضر- ةريره يبأو رمع نبا ثيدح

 مقر ۲۷۷ /۱) (ةعمجلا كرت يف ديدشتلا باب) ةالصلا باتك يف «نتسلا» يف دواد وبأ هجرخآ (6)

 (08 /1) (ةعمجلا نع فلختلا يف ديدشتلا باب) ةعمجلا باتك يف ؟ىبتجملا» يف يئاسنلاو « ۲

 ريغ نم ةعمجلا كرت يف ءاج ام باب) ةالصلا باوبأ يف «عماجلا» يف يذمرتلاو ۱۵۸۲ مقر) «ىربكلا»و

 نميف باب) ةالصلا ةماقإ باتك يف «ننسلا» يف هجام نباو )۱٥۷۹(« يمرادلاو 4۵۰۰ مقر ۳۷۳ /۲) (رذع

 يف ةميزخ نباو ٤١٤(« /۳) «دنسملا* يف دمحأو ١775(( مقر ۳۵۷ /۱) (رذع ريغ نم ةعمجلا كرت

 ىلعي وبأو (۲۳۰/6) «لکشملا» يف يواحطلاو ۱۸۵۸(۰و ۱۸۰۷ مقر ۱۷ و ۱۷۵ /۳) «حیحصلا»

 يناربطلاو «(۲۸۸) دوراجلا ن نباو ۹۷۱ مقر/۲) «يناشملاو داحآلا» يف مصاع يبآ ن نباو (۰)

 يف نابح نباو 1۲6 /۳و ۲۸۰ /۱) «كردتسملا» يف مکاحلاو ۰٩۱۷ ٩۱۸ ۰۱۰۹۱۵ مقر

 ینکلا» يف يبالودلاو «(«ناسحالا» - ۲۷۷۰ مقر ۱۹۸/4و ۲۵۸ مقر ۲۲۸- ۲۳۷ /۱) (حیحصلا»

 - ۱۱ مقر) «هنرج» يف يودبعلاو ( مقر ؛ةعمجلا لضف» يف يزورملاو «۲۲- ۲۱/۱) «ءامسآلاو

 «ةباحصلا ةفرعم» يف ميعن وبآو 4۱۰۰ مقر) «یرفصلا»و (۱۷۲/۳) «یربکلا" يف يقهيبلاو «(يقيقحتب

 -اهتخیشما يف رقصلا يبآ نب رهاطلا وبأو ۱۰۵۳ مقر ۲۱۳ /6) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو ( (۷)



 ا 7

 . واد وبأ

 حاور» :لاق ةي يبنلا نع 0[-اهنع هللا يضر-] ةصفح نعو -۹

 .©[يئاسنلا هاور] "”(ملتحُم لك ىلع ٌبجاو ٍةعمجلا

 ا داع دع

 نوعبسلاو ةسداسلا “[ةريبكلا]
 5 7 2 مالا سم رم
 مهتاروع ىلع لدو ؛نیملسملا ىلع سج نم

 -هنع هللا يضر- رمع نآو «ةعتلب يبأ نب بطاح ثيدح بابلا يف ۶۰

 .اردب دهش هنوكل هلتق نم كي يبنلا هعنمف «لعف امب هلتق دارأ

 .ةعامج ثيدحلا ححصو «فنصملا لاق امك ؛يوق دانسإب يرئكفلا دمجلا يبأ ثيدح نم (۹۷ :45)-

 .(يقيقحتب - 717/1-714) «تاقفاوملا» :ههقف يفو ۵۲ /۲) «ريبحلا صيخلتلا» :رظنا

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام )١(

 .0) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۲)

 (ةعمجلا نع فّلختلا يف ديدشتلا باب) ةعمجلا باتک يف «یبتجملا# يف يناسنلا هجرخآ (۳)
 ينهيلاو ۳۲ مقر 44 /۱) (ةعمجلا موی لسفلا يف باب) ةراهطلا باتک يف دواد وبأو (۸۹/۳)

 مقر ۱۱۰ /۲) ةميزخ نباو ۲۸۷ مقر) «یقتملا» يف دوراجلا نباو «مهتس يف ۲ /۳)

 ؛دنسملا» يف ةناوع وباو «امهحیحصا يف («ناسحرلا» - ۱۲۲۰ مقر ۲۱/4-۲۲) نابح نباو ۱

Ta)ريبكلا» يف يناربطلاو :(117/1) ؛راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو ء(يلربوك ةخسن » 

 .-اهنع هللا يضر- ةصفح ثيدح نم (۱۹۵/۲۲)

 .يذمرتلا هنسحو «حيحص هدانسإو

 .(مهتاروعا :نم ًالدب «مهتروع» :() يف ءاجو .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (6)
 .سشجت :يآ (0)

 دهش نم لضف باب)و (۵۱۹/۷) (حتفلا ةوزغ باب) يزاغملا باتک يف يراخبلا هجرخآ (1)
 نم باب) ةباحصلا لئاضف باتک يف ملسمو 46۲۷8 مقر) (هنم باب)و (۳۹۸۳ مقر ۳۰۶-۲۱۵ /۷) (اردب
 .هنع هللا يضر- يلع ثیدح نم (۲8۹۶ مقر 1-1945 /4) (...ردب لهأ لئاضف



 كي ززابعملا

 سو «"نیماسم لتقو «هلهآو مالسإلا ىلع ْنََو هّسج ىلع بئترت ناف

 ثرحلا كلهأو هاداسف ضرألا يف ىعسي نمم اذهف ؛كلذ نم ءيش وأ «بهنو رسو

 .ةيفاعلا هللا نا «باذعلا هيلع ّقحو لق نّيعتو او

 ةميمنف رئابكلا نم تناك اذإ ةميمنلا نا :سج يذ لک يردي ةرورضلابو

 ”'ريثكب مظعأو ٌربكأ سوساجلا

 .«نیملسملا» :(ب) يف ()

 .«لآستف» :(ب) يف (۲)

 هلوقب كلذ نع هللا ىهن دقو دحجلاو رفكلا لهأل ةالاوم عون :-ًاضيأ- ةريبكلا هذه يفو (۳)
 ميت يف هللا نب لف كلذ لی نمو نیل نو نم هايل نیرفاکلا ونوم نخی ال :-هئاحبس-

 1۸: نارمع لآ] «ريصمْا هللا ىلإ ةت هلا مکرذحیو قم اوت نأ ألإ

 وأ مُهضْعَب ءالوأ ىَراَصْنلاَو دوهي اودي ال اوُنمآ َنيِْلا هيأ اي : :-ىلاعت لاقو

 ۱ :ةدئاملا] نیل مَا يدي ال هللا دل مهم م هل مک مهو

 ْمِهْنَلِإ نوُقلت ءاَيِلْوأ مکوذخو يودع اوت ال اوشتآ نیل اه ای :-هناحبس- لاقو

 مک نإ می هاب وتموت نأ مانور نوُجِرْحُي حل نم مک ام اور ذکر
 ْمَتَلْظأاَمَو مشفخا انب ملا ااو ول هل نورس يئاَضْرَم هاو يليبتس يف ًاداهج منجرخ

 مر ءالخخآلاط :-لجو زع- لاقو [۱ تحمل ليلا ءارتس لا قم لمَ نمو

 نأ اور يذلا بحق :-یلاعت- لاقو ۷ :فرخزلا] نیل الإ ٌوُدَع ضخبل مهب ف

 زع- لاقو ۲۳ :فهكلا] الز نیرباکلب موج اذا الا ينوذ نب يدا اوت

 زنا سین اتك ةريآلا نبوی دف مهل هللا بيض مت ارم ال و نیا های : -لجو

 مكس ال َنيِذْلا ی اونکرت الّو» :-لجو زع- لاقو ۳ :ةنحتمملا] رول باحصا نم

 .ريثك اهريغو ۳ :دوه] نور ال من الو نم هللا وذ نم لاو زا

 نشو و



 ا 1۸

 رئابكلا نم هنأ لمتحي امل عماج

 (”(هيفنل بج ام هيخأل بحب یتح مكدحأ نمی الا الإ يبنلا لاق ١-

 هيسفنو هدلوو هلهأ نم هيلإ ًبحأ نوكأ ىتح مکذحآ نمؤي ال» :لاقو -
 النا :e 1 لا

 . احیحصا «نيعمجا سانلاو

 هدانسإ هب تشج امل ًاعبت هاوه نوكي ىتح مكدحأ نمؤي ال» :لاقو -۳

 (هسفنل بحي ام هيخأل بحي نأ ناميإلا نم باب) ناميإلا باتك يض يراخبلا هجرخأ (۱)

 هيخأل بحي نأ ناميإلا لاصتخ نم نأ ىلع ليلدلا باب) ناميإلا باتك يف ملسمو 001 مقر هرب-م/1)

 .-هنع هللا يضر- كلام نب سنأ ثيدح نم (45 مقر ۱۷ /۱) (هسفنل بحي ام ملسملا

 ۰۱۵ مقر 5/8/1 (ناسیالا نم ب لوسرلا بح باب) ناميإلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 كلام نب سنأ ثيدح نم (44 مقر 7۷ /۱) (كي هللا لوسر ةبحم بوجو باب) ناميإلا باتك يف ملسمو
 .-هنع هللا يضرح

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۳)

 «ةينادلبلا نيعبرألا» يف يفلسلا هقيرط نمو- ٩( مقر) «هنيعبرأ» يف نايفس نب نسحلا هجرخأ (4)
 يف ةطب نباو (۳۹۹/6) هدادغب خيرات» يف بيطخلاو ((15) «ةنسلا» يف مصاع يبأ نباو ٤١(-« مقر

 يمليدلاو 6۱۰4 مقر 515-115 /۱) (ةنسلا حرش» يف يوغبلاو «(۷۷۹۱ مقر ۳۸۷-۳۸۸ /۱) اةنابإلا»

 يزوجلا نباو (۳۷۵ص) !رفسلا مجعم» يف يقلسلا رهاطلا وبأو 6۷۷۹۱ مقر ١67 /6) «سودرفلا» يف

 .فیعض هدانسإو ءورمع نب هللادبع ثیدح نم (۱۸ ص) «یرهلا مذ يف

 -يف يزجسلا رصن يبأو يذمرتلا ميكحلل (۹۱۸/۱) «ریبکلا عماجلا يف يطويسلا هازعو



 9 اجلا

 :عيحص

 ."”(هقئاوب هراج نمای ال نم موي ال هللاو» :لاقو -6

 «هياسلبف عطتسی مل ناف هديب هریغیلف ارکنم مکنم ىأر ْنَم» ادي لاقو -6

 .ملسم هاور ©"”«ناميإلا فعضأ كلذو ؛هبلقف عطتسي مل ناف

 نمو «نموم وهف هديب مُهَدهاج نمف» :ةمَلَظلا يف ملسمل ثيدح يفو -

 نم كلذ ءارو سيل ٌنمؤم وهف هبلقب مهدهاج نمو ؛ْنموم وهف هناسلب مهدهاج
 .””«لدرخ ةّبح نامیالا

 «نامیالا ميدع هنإف “اهّلاوز دوي الو :هبلقب يصاعملا ركني مل نم نأ ىلع ليلد هيفو

 ا وأ هلهأو لطابل قحمی نأ يف -ىلاعت- هللا ىلإ ةّجوتلا بلقلا اج نیو

 ىلع ةجحلا» يف يسدقملا ميهاربإ نب رصن حتفلا يبآل 4١( مقر) «هنيعبرأ» يف يوونلا هازعو «ةنابالا»-

 !!«حيحص دانسإب «ةجحلا باتك» يف هانيوُر حيحص ثيدح» :لاقو ؛«ةجحملا قيرط كولس يكرات

 (۳۹4 ص) ؛مکحلاو مولعلا عماج» يف يلبنحلا بجر نبا بقعت اذلو دج ديعب هحيحصت :تلق
 :هيف للع ثالثل هفعضو «هححص نم

 .هيلع ثيدحلا رادمو ؛دامح نب ميعن فعض :ىلوألا

 .هنع ثيدحلا ةياور يف بارطضالا :ةيناثلا

 .ورمع نب هللادبعو سوأ نب ةبقع نيب عاطقنالا :ةثلاثلا

 .هرورشو هلئاوغ :هقئاوبو ۳۲۹٩ مقر) ىلع قيلعتلا يف هجيرخت ىضم (۱)

 مقر 1۹/۱) (ناميإلا نم رکنملا نع يهنلا نوک نایب باب) ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ (۲)
 .-هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم (9

 1۹-۷٠١ /1) (نامیالا نم ركنملا نع يهنلا نوک نایب باب) ناميإلا باتک يف ملسم هجرخأ (۳)

 .-هنع هللا يضر- دوعسم نب هللادبع ثيدح نم (۵۰ مقر

 .«اهل ید الو» :(ب) يف (4)

 !«دهاجل :() يف (0)

 !!(...نأو هلهآو» :(ب) يف ()



 اكلنا 3

 نسف یورو نفر ارم مکیلع لمعتسي هنإ :يكَو يبنلا لاقو -۷

 :لاق ؟مهلتاقن الفأ :لبق «عباتو يضَر نم نکلو «مِلس دقف ٌركنأ ْنَمو «[ئرَب دقف رك

 .ملسم هاور “داملا مكيف اوماقأ ام ال)

 نابنعپ امو "![نابنعُيل امهنإ :لاقف] «نابذعي نيربقب ا يبنلا رم دقو -
 نم -رتتسي ال "”[:ظفل يفو- هرنتسي] ال ناكف :امهذحل ام :ٌريبك هنإ ىلب !ريبك يف

 .«ةميمنلاب يشمي ناكف ٌرخآلا اّمأو هلوب

 ريغب ةموصخ ىلع َناعأ ْنَم» :لاق ي يبنلا نع :رمع نبا ثيدح نمو -6

 .حیحص )زنی ىتح هللا طختس يف ناك قح

 .يوق هدانسإ ")6راثلا يف ةعيدخلاو رکملا» :لاقو -۰

 .؟ملسم حیحصاو (أ) نم تبثملاو ؛«نوفرعت» :(ب) يف )١(

 (عرشلا فلاخی اميف ءارمألا ىلع راکنالا بوجو باب) ةرامالا باتک يف ملسم هجرخأ (۲)

 .تاهنع هللا يضر- ةملس مأ ثیدح نم (۱۸۵6 مقر 1۸۰ /۳)

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۳)

 .(۲۱۲ مقر) هجيرخت یضم (4)

 .(۳۹۱) مقرب هجیرخت یضمو «حيحص هدانسإ (0)

 :مهنم ؛ةباحصلا نم عمج نع دروو .هلاوحأ لقا ىلع نسح ثيدحلا (1)

 يناربطلاو ««ناسحالاا - ۵7۷ مسقر) «هحیحص» يف نابح نبا هجرخأ دوعسم نب هللادبع :ًالوأ

 يعاضقلاو :(188/5) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ء(۷۳۸) «ريغصلا» يفو (۱۰۲۳ 4 مقر) ؛ريبكلا مجعملاا يف

 نسب لضفلا قيرط نم (۲6/۳) «قيلعتلا قیلخت» يف رجح نباو ۲۵4و ۲۵۳) «باهشلا دنسم» يف

 «هنع شیخ نب رز نع «ةلدهب نب مصاع نع «يبأ انثدح ؛نذؤملا مهجلا نب مثیهلا نب نامثع انثدح «بابحلا

 .«...انم سيلف شغ نم» :ةدايز هلوأ يفو

 .هظفح ءوسل مالك ةلدهب نب مصاع يفو «تاقث هلاجر :(/4/1) «عمجملا» يف يمئيهلا لاق

 -يف نابح نبا هركذو ؛عمج هنع ىور «مهجلا نب مشيهلا هيفو .ثيدحلا نسح مصاع :تلق



 از تك دوی
 نيديج نيهجو نم كلذ ءاج “ر لّلحملاو َلْلَحُملا هللا علل :لاقو £۳

 .ًاهوركم هثيدح يف َرأ مل :متاح وبأ لاقو 6۲۳۹ /5) «تاقثلا»-

 مقر) «ب ثلا» يف يقهيبلاو ۵۸ /؟) «لماكلا» يف يدع نبا هجرخآ :دعس نب سيق :ًيناث

 «هنع عفار يبأ نع «حیلم نب حارج قيرط نم (110۸ مقر ۲۱۷ )٤/ «سودرفلا» يف يمليدلاو ۸

 اذإ یحی ناك :لاقف «هترابع رّسف مث «هفرعآ ال :لاق هنأ حيلم نبا نع هتمجرت يف يدع نبا رکذ اذه حارجلاو

 .هب ساب ال وهو :لاقو ءلجرلا فرع هنأ نيب مث .هفرعأ ال :لوقي هتاياورو هرابخأب ةفرعمو ملع هل نكي مل

 هانع يذلا اذهو «هب ساب ال هدانسإوا :(۳۵۱/6) «حتفلا» يف رجح نبأ ظفاحلا لاق كلذلو

 .«يوق هدانسإلا :هلوقب فنصملا

 فدع دعس نب نانس قيرط نم (177/5) ؟كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأ :كلام نب سنأ :ًاثلاث

 ينابلألا انخيش امآ ««لاقم هدانسإ يفو» :«قيلغتلا»و «حتفلا» يف ظفاحلا لاقو «يبهذلاو مكاحلا هنع تكسو

 هئثيدح يفتري ال ننس نب دعس وأ دعس نب ناتسو 111۷ /۳) (ةحيحصلا» يف هنسحف -هللا همحر-

 .اهدنسم» يف هيوهار نب قاحسإل رجح نبا هازعو ءنسحلل

 زنک» يف امك ؛«ةباحصلا مجعما يف يوغبلا مساقلا وبأ هجرخأ ؛يراصنألا ةدابع نع بابلا يفو
 .باذک هيف انسب (۱۹۳ مقر ۲۸۸/۱) «عماجلا» يف بهو نبا دنع ًادنسم هتدجو مث :(14 /17) «لامعلا

 ةعيدخلا :ِلك ىبنلا لاق :لاق :(7147) ثيدح لبق «هحيحص» يف يراخبلا هقّلع بابلا ثيدحو

 .«رانلا ىف

 وبأو 4۱3۳۹ /4) يدع نباو «(«هدئاوز» - ۱۰۳) رازبلا دنع ةريره يبأ نع -ًاضيأ- بابلا يفو

 .(۵ /۳) «نازيملا» يف فنصملا هلاق .نيل هدنس يفو (۲۰۹/۱) «ناهبصأ رابخأ ركذ يف ميعن

 ربلا» يف كرابملا نباو (۵ مقر) «ليسارملا» يف دواد يبأ دنع ,نسحلا لسرم نم بابلا يفو

 وأ نديل .ط - ۷۱ ص) «عماجلا» يف بهو نبا دنع :دهاجم لسرم نمو .حيحص هدائسإو ؛«ةلصلاو

 ."قالخ الا مراکم يف يطئارخلاو «(يزوجلا نبا .ط - 4417 مقر ۲

 يسقهيبلا هنعو 4۵7 مقر) ؛هدناوفا يف يوسيعلا هجرخأ هركذو ...٠ :لبق دقو :لاق ءدهاجم نعو

 1151١(. مقر) «بعشلا» يف

 نتملل نأ ىلع لدي اهعومجم نكل ؛لاقم اهنم لك دانسإ يف» :(۳۵۱/6) «حتفلا» يف ظفاحلا لاق

 «ةحيحصلا ةلسلسلا)و ء(۷۹ /1) «دشاوزلا عمجملاو ۲46-۲۹۷ /۳) «قيلعتلا قيلغتل :رظناو .هالصا

 .(۱۱6۷ مقر)

 .(۲۰۸) مقرب هجیرخت قبسو ؛عمج هححص ؛حیحص ثیدحلا (۱)



 زال ۷

 سياف هکولمم وأ هتجوز ئرما ىلع " ببخ نما :لاق لكي هنعو -۲
 .دواد وبآ هاور ام

 ناتبعش ءافجلاو ءاذْبلاو ؛نامیالا نم ناتبعش ٌءايحلاو لا :ةا لاقو] - ۳

 .[حیحص اذه "«قافنلا نم

 نم ءاذبلاو «ةّنجلا ىف ناميإلاو «ناميإلا نم ٌءايحلا» ةا لاقو -6

 نع نسحلا نع «ناذاز نب روصنم نع ميشه هاور] *)مرانلا ف ءافجلاو یافجلا

 ةهارک اهل نیزپ نأب ةجوزلا دسفآ :انه دارملاو هدسفآو هعدخ :يأ ؛هيّحو عادخلا :بخلا (۱)

 .جوزلا

 نمیف باب) بد الا باتک يف دواد وبآو ۳۹۲ /۱) «ریبکلا خيراتلا» يف يراخبلا هجرخآ (۲)

 يف دمحأو ٩۲۱6 مقر) «ىربكلا ننسلا» يف يئاسنلاو «۵۱۷۰ مقر ۳۳ /6) (ءالوم ىلع ًاكولمم بّخ
 يف يدع نباو «((ناسحإلا» - ۵0710 ۰01۸ مقر) (هحيحص» يف نابح نباو ۷ /۲) هدنسملا»

 (۱۳/۸) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ؛ ٩ /۲) «كردتسملا» ين مكاحلاو ۹ /۷) «لماكلا»

 (۱۲۳/۱۱-۱۲) ةدادغب خیرات» يف بيطخلاو 6۷6) «بادالااو (۱۱۱۱۵ ۰۵ ۳۳ :۳۲(۵) «بعشلالو

 .يوق امهدحآ دانسإ ؛ةريره يبأ نع نيقيرط نم

 .حيحص اهب وه ؛سابع نباو :رمع نباو «ةديرب نع دهاوش هل ثيدحلاو

 .-ىلاعت هللا همحر- ينابلألا انخيشل (۳۲۶ مقر) «ةحبحصلا ثيداحألا ةلسلس» :رظناو

 .«يعلا» :هلوق ادع -فنصملا لاق امك- حيحص هنأ كانه انیبو ء(۳۹۸) مقرب هجيرخت ىضم ()

 .يتآلا ثيدحلا ؛رظناو

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (5)

 مقر 377/5) «دهزلا» يف دانهو ۳۳/۱۱ و ٩۲۳ /۸) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ (۵)

 (ءایحلا يف ءاج ام باب) ةلصلاو ربلا باوبآ يف يذمرتلاو 0۰۱ /۲) «دنسملا» يف دمحاو ۰

 مقر) ؟حیحصلا» يف نابح نباو 0۵ مقر) «قالخألا مراكم# يف ايندلا يبأ نباو (۲۰۰۹ مقر ۳۲۵ /4)
 .هب ءورمع نب دمحم قيرط نم (۵۲/۱-۵۳) «كردتسملا» يف مكاحلاو «(«ناسحإلا» - ۸

 =هطرش ىلع سيل دانسإلاف «ةعباتم ملسم هل جرخأ امنإ ورمع نب دمحم لجأ نم ؛نسح هدانسإو



 نب افلا --

 امهالكو «ةريره يبأ نع «ةملس يبأ نع ورمع نب دمحم هاورو «ةّركب يبأ

)0 
1 

 توم هوم ناف ؛"ةعامج ٌمامإ هيلع سیلو تام نما: لاقو -۵ 5 ۰
 .حيحص هداتسإ )0 ةيلهاج

 - ۷۳ ص) «عماجلا» يف بهو نبا دنع امك ؛لاله نب دیعس :هعبات ؛عبوت هنكلو مكاحلا لاق امك-

 نمو -تشيلف !ةريخألا ةعبطلا نم (ديعس) طقسو- (يزوجلا نبا .ط - 454 مقر 0۷۱/۲و «نديل .ط

 .هلل دمحلاو :هثیلح نم حصف («ناسحالا» - ۱۰۹) «حیحصلا» يف نابح نبا هقيرط

 (ءاجحلا باب) دهزلا بانک يف هجام نباو ۱۳۱۶ مقر) ؛درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأو

 .ط - ۳۲۰۲ مقر وأ «ةيدنهلا .ط - ۲۳۸/4) ؛راثآلا لکشما يف يواحطلاو «(4186 مقر 16/0

 «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو 4۷۲ مقر) «قالخألا مراکم» يف ايندلا يبأ نباو «(ةلاسرلا ةسسؤم

 - ۵۷۰ ) «حیحصلا» يف نابح نباو 4۸ ص) «قالخ الا مراکم يف يطئارخلاو ۱۵7 مقر 7

 .هب ؛ميشه قيرط نم 5١( /۳) «ةیلحلا» يف ميعن وبأو ۵۲ /۱) «كردتسملا» يف مكاحلاو ؛(«ناسحالا»

 .ةمامأ يبأ نع (۳۹۸) مقرب ىضمو هلبق امب حيحص ثيدحلاو «تاقث هلاجرو

 .(ب) نم طقس نيتفرقعملا نيب ام )١(

 .(58 مقر) ثيدح ىلع قيلعتلا يف هانمدق ام :اهنع -ًامازل- رظنا (۲)

 (1117وا/ا//1) ؛كردتسملا» يف مكاحلاو ء(۳١1۹ مقر) ؛دنسملا» يف يسلايطلا هجرخأ (۳)

 .حيحص وهو تامهنع هللا يضر- رمع نبأ ثيدح نم -انهو (صيخلتلا» يف يبهذلا هقفاوو هححصو-

 مقر) «ةتسلا» يف مصاع يبآ نباو (۹۱/6) ؛دنسملا» يف دمحأ دنع ةيواعم نع دهاش هلو

 («ناسحرلا» - (۵۷۲) «حيحصلا» يف نابح نباو ۷۳۹۷ مقر) «دنسملا» يف ىلعي يبأو ۷

 هنع «حلاص يبأ نع مصاع نع «شايع نب ركب يبأ قيرط نم (774 مقر/۱۹) «ریبکلا» يف يناربطلاو

 .نسح هدانسإو ؛اةیلهاج ةتيم تام مامإ ريغب تام نم» :ظفلب هعفر

 نسب دوسأ نع «يرطنقلا نسحلا نب سابعلا قيرط نم (0817) «طسوألا» يف يناربطلا هجرخآو

 .هب ؛حلاص يبأ نع ؛:شمعألا نع «شابع نب ركب يبأ نع :رماع

 «للعلا» يف ينطقرادلا هلاق .مصاع ثيدح وه امنإو ءنسحلا نب سابعلا ماهوأ نم قيرطلا اذهو

0 14). 

 -ةیقبو ؛هفرعآ ملو يرطنقلا نسحلا نب سابعلا هيفو» :(۲۳۵/۵) «عمجملا» يف يمشيهلا لاقو



tvاهلا  
 نب دررتسملا نع «ةعيبر نب صاقو ۳ انان :یسوم نب ناميلس لاقو -

 موي ران نم لا اهب هللا همعطأ دلك ”'يلسمب لا نم ال هللا لوسر لاق ءدادش
 0 ب ماقآ نمو «ةمايقلا

 .مكاحلا هححص ' ””«ةمايقلا موي ران نم ًابوث هللا هاسك ًابوث : "ملسمب ىستكا

 نمو ا ماقف ی اماقأ و عام

 .«حیحصلا لاحر هلاجرح

 خيش ريغ وهو ءأزييمت ؟هبیذهت» يف يزملا هرکذ ,يرطنقلا يخلبلا وهو .نسحلا نبا وه :تلق
 !«ةنجلا لالظ» يف وه يناب الا انخيش هنظو «يراخبلا

 .(۲۹6) مقرب مدقتو «4نيحيحصلا» يف سابع نبأ ثيدح هانعمل دهشيو

 .كانث» :(ب) يف )١(

 .«ملسمل» :(ب) يف ()

 مقر) ةماسآ يبآ نب تراحااو (1۸9۸ مقر ۲۱4 /۱۲) یلعی وباو (۲۲۹/6) دمحأ هجوخآ (1)

 - ۱۸۲۳ مقر) «ةلاجملا» يف يرونيدلا :ثراحلا قيرط نمو- «مهدیناسما يف («تسابلا ةيغبا - ۲

 يف عناق نباو ۲ متر ؛طسوألا)و (۷۳ 6 مقر /۲۰) ریبکلا» يف يناربطلاو «-(يقيقحتب

 :(۲۸۰۷ مقر ۲۸۱/۵) «يناشملاو داحآلا» يف مصاع يبأ نباو ۱۹۳۷ مقر )١5/ ؛ةباحصلا مجعم
 1۲۷۱ مقر /5) ؛ةباحصلا ةفرعما يف ميعن وبأو 037757“ مقر) «قالخألا یواسم» يف يطئارخلاو

 يف ركاسع نباو 1۷۱۸ مقر ۰ /0) ؛بعشلا» يف يقهيبلاو :(۱۲۷ /4) «كردتسملا» يف مکاحلاو

 .هب یسوم نب نامیلس لاق :لاق «جیرج نبا قيرط نم مهلك ٩۵1۰۵۵ ۵1-۰0 ۶ /7۳) «قشمد خیرات#

 !انهو «صيخلتلا» يف يبهذلا هقفاوو ؛مکاحلا هححصو

 يه ؛للع هيف لب :ةليبع وبأ لاق

 .ىكلهلاو ءافعضلا نع سيلدنلاب ًافورعم ناك دقو ؛عامسلاب حرصي ملو «سلدم جيرج نبا :الوأ

 نب كاحضلا هعبات# :(515) «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف لاق دقف -هللا همحر- ينابلألا انخیش امأ

 !!«ىلعي يبأ دنع دلخم

 مقر) «مجعملا» يف يبارعألا نباو «(1۸9۸) ىلعي يبآ دنع جيرج نبا نع ىور كاحضلا لب :تلق

 يذلاو ۵۵ /55) ركاسع نباو (۳۰۶) ؛دنقلا» يف يفسنلاو () «يلامألا» يف يديزيلاو ( ۲

 نم هقاسو ؛(ركفلا راد .ط - ٠١ /۱۳) ركاسع نبا دنع ىلعي يبأ دانسإ ىلع فقو هنأ أطخلا يف خيشلا عقوأ

 -طوطخملا نم طقاس وهو «جيرج نبا هدنس يف دجوي الو ءاعوبطم نكي مل «ىلعي يبأ دنسم» نآل ؛كانه



 :اذكه ىلعي يبأ نع ئرقملا نبا ةياور نم ركاسع نبا هقاسو !عوبطملاو (ةيرهاظلا - ۷۸۲ق /۱۷)-
 .(هب ىسوم نب ناميلس لاق :لاق «يبأ ان دلخم نب كاحضلا نب ورمع انثدح :يلصوملا ىلعي وبأ انربخآ»

 اسمك «يناييشلا كاحضلا مصاع يبأ نع هوور نم ةعامج (جیرج نبال تبثآو «عامسلاب حرصی ملف
 .جيرختلا رداصم يف

 .ثيدحلا نسح هنأ رهظيو «هیف اوملكت اذه ىسوم نب ناميلس :ًايناث

 .ًاليدعت الو ًاحرج هيف اركذي ملو «متاح يبأ نباو يراخبلا همجرت ةعيبر نب صاقو :ًاثلاث

 !هتداعك (5 47 /۵) «تاقثلا» يف نابح نیا هركذو

 .«لوبقم» :«بيرقتلا» يف رجح نبا لاقو !!ةقث :«فشاكلا» يف لاق يبهذلا نأ بجعلاو

 .قثو :هيف لوقي نأ ىلع ديزي ال اذه لاثمأ نأ عم

 يتاربطلاو «(ةبيغلا يف باب) بدألا يف (4881) دواد وبأو («) «بدألا» يف يراخبلا هجرخأو

 يف يفهييلاو ۳۹۹۲ مقر ١ مقر ۳۹۹/۱) (طسوالاو ۰ مفر/۲۰) "ریسکلا» يف

 نع هتیقب قيرط نم (۲۲۱۶ مقر) «بیغرتلا» يف يناهبصألا ةتسلا ماوقو 0۷۱۷ مقر ۳۰۰ )٥/ «بعشلا»

 .هب ؛دروتسملا نع «ةعيبر نب صاقو نع لوحکم نع «هیپآ نع «نابوث نبا

 .دیلولا نب ةيقب وهو دشأ وه نم ةنعنع يف انعقو دقف «جيرج نبا ةنعنع تبهذ ناو «قيرطلا اذه يفو
 .لوحكم ةنعنع -اضيأ- هيفو !!سيلدتلا عاونأ رش نم -فورعم وه امك- هسيلدتو

 .رخآ دهاوش ثيدحللو

 سرم نسحلا نع نايح نب رفعج انربخآ ((01/017 مقر) ادهزلا» يف كرابملا نبا هجرخأ
 .ًالسرم نسحلا عمس نمع رمعم نع (40۸/۱۱) «فنصملا# يف قازرلادبعو

 انأبنأ هدعجلا نب يلع انئدح :(۱۳۵) «ةيبغلا مذاو (۲۷۲ مقر) «تمصلا» يف ايندلا يبأ نبا هجرخأو

 .السرم نسحلا نع «ةلاضف نب كرابملا

 .ًالسرم نسحلا نع ءرخآ قيرط نم (۲۳۲ مقر) «قالخألا ئواسم» يف يطئارخلا هجرخأو

 .لسرم هنكلو ؛نسحلا نع حيحص وهو

 نع (۲۵۹ مقر) «تمصلا» يف ايندلا يبأ نباو ۱۲۱۷ مقر ۵۷۷ /۲) «دهزلا يف دانه هجرخأو

 .هعفر سنأ نع «كلملادبع نع «میلس يبأ نب ثيل

 .فيعض هدانسإو

 5 .قرطلا هذه عومجمب نسح ثيدحلا ؛ةلمجلابو



 ززال ۷
 هللا لوسر عمس هنأ ؛يملسلا شارح يبأ "[ثیدح] نم "حصو -۷

 دید كفسك وهف ةنس هاخآ رجه نم» :لوقي كي

 يف ودع ىلإ بهذي مث ,لجرل ًايخاؤم نركي لجرلا :-يورهلا ديبع وبأ لاق اميف- ثیدحلا ىنعمو =
 .اهيف هللا هل كرابي الف «ةزئاجب هنع هربخيل ليمجلا ريغب هيف ملكتيف

 .ءافيتسالا عم ةرملا ةلكألاو ءةمقللا :ةلكألاو

 «(رئابكلا) هدادعت ددصب ثیدحلا اذه (يقيقحتب - 6 /۵) «نیعقوملا مالعإ» يف میقلا نبا رکذو

 :لاقو

 هب ةيرخس وأ هيلع بذك نم ملسملا هيخأ ىذأب هيلإ لسوتو كلذ ىلإ لصوت هنأ ثيدحلا ىنعمو»

 ودع دنع هضرع نم لیئلاو روزلاب هيلع ةداهشلاو هب ءاردزالاو «هیلع نعطلاو ءةبيغ وأ ةَرْمَل وأ ةزّْمَه وأ

 .«ناعتسملا هللاو «هطسو يف عقاو سانلا نم ريثك امم كلذ وحنو

 !ههطسو يف عقاو سانلا نم ريثك امم :اذكه -ًاميدق- لاحلا ناك اذإ :-هل هللا ناك- ةديبع وبأ لاق
 الإ -هلهآ هلب ؛ملعلا ةبلط طاسوأ يف اميس الو- هنم ملسي ال !وه الإ هلإ ال يذلا هللاوف !؟مويلا لوقن اذامف

 .ليكولا منو هللا انبسحو «ليمجلاو عينصلا ءوسو «لیقلا ةرثكل ؛ليلقلا ليلقلا

 .مكاحلا ؛يأ (۱)

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 باب) بدألا باتك يف دواد وبأو (6۰هو 505 مقر) «درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 ىنكلا» يف يبالودلاو (۲۲۰ /5) «دنسملا» يف دمحأو 4٩۱۵ مقر ۲۷۹ )٤/ (ملسملا هاخأ رجهي نميف

 ۰۱۱۳ /6) «كردتسملا» يف مكاحلاو ۵۰۰ /۷) «یربکلا تاقبطلا» يف دعس نباو (۲7/۱) «ءامسألاو

 ۰۷۷۹ مقر/۲۲) «ریبکلا» يف يناربطلاو ۰ مقر ۲۰۵/۰) «يناثملاو داحآلا» يف مصاع يبآ نباو

 تافيحصت» يف يرکسعلاو 50١(« مقر) «قالخ الا ئواسم# يف يطئارخلاو ۷۸۲ ۰۷۸۱ ۰

 يقهييلاو ۲۰۸۰ مقر ۳5۱-۳۹۷ /6) «ینکلاو يماسألا» يف مکاحلا دمحآ وبأو ۵۲۸ /۱) «نیئدحملا

 مقر ۲۸۷۹ )٥/ «ةباحصلا ةفرعما يف ميعن وبأو 11۳۱ مقر) «بعشلا»و (۳۰۲ مقر) «بادآلا» يف

 يبأ نبا قيرط نم (188/0) «لامکلا بيذهت» يف يزملاو ۸0 /5) «ةياغلا دسألا يف ريثألا نباو ( ۸

 .حيحص هدانسإو .هعفر شار يبأ نع «هثدح سنأ نب نارمع نأ «يندملا ديلولا

 ,(۲۲۳ /۷) ؟ءايحإلا جیرخت» يف يقارعلا -ًاضيأ- هححصو «يبهذلا هقفارو مكاحلا هححصو

 مقر) (ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألا انخيشو :(4790 ص) «قحلا راشیا» يف يناميلا ىضترملا نباو

 -يف وزعم وهو هدنم نباو ةماسأ يبأ نب ثراحلا ىلإ (۳۱۲/۱) «ةباصإلا» يف رجح نبا هازعو ۸



 5 اکیا

 ْنَم» :لاق هات يبنلا نع * "[تامهنع هللا يضر-] رم نبا نعو -۸

 .دیج هدانسإ ""؛هرمآ ىف هللا ٌداض دقق ؛هللا دودح نم دح نود هتعافش تلاح

 مسقلا) يف سيل وهو :اةباحصلا مجعما يف عناق نبا ىلإ («هحيحص) - ۷۰۲۰ مقر) (ريغصلا عماجلا»=
 .ةيطخلا هلوصأ يف صقن ىلع ءانب !صقن هيف لاز امو ءهنم (عوبطملا

 .() نم طقس نيتقوقعملا نيب ام (۱)

 ةموصخ ىلع نيعي نم باب) ةيضقألا يف (۳۵۹۷) دواد وبأو 6۷۰ /۲) دمحأ هجرخأ (۲)
 بعشاو (87/5) (ىربكلا نئسلا» ىف نقلا ۲۷ /۲) مكاحلاو «(اهرمآ ملعی نأ ريغ نم
 -۱۵4 ۰۱۵ /16) «قشمد خيرات» يف ركاسع نساو ۳۷۳ مقر/او ۷۳۵ مقر/) «نامیالا

 هيفو ؛هب ءًاعوفرم رمع نبا نع هدشار نب ىبحي نع «ةيزغ نب ةرامع انثدح :ريهز قيرط نم ۵
 .(4۲۹ ۳۹۱) مقرب تمدقت «ةدايز

 .هاجرخي ملو دانسإلا حبحص :مكاحلا لاقو

 .ةيواعم نبا وه ريهز «نوروهشم تاقث مهلك ثيدحلا اذه لاجر :تلق

 .ةبراقتم ظافلأب رمع نبا نع قرط هل ثيدحلاو

 ۳۹۲ /۳) بيطخلاو (۲۹۲۱ مقر /۳) «؛طسوألا» يف يناربطلاو ۳۵۹۸) دواد وبأ هاورف
 نبا نع «عفان نع «قارولا رطم نع قرط نم 7 مقر )٥/ «بعشلا»و ۲۳۷۲/۸۵ يقهيبلاو

 .نيل هيف رطمو ءرمع
 نع رفعج نبب هللادبع قيرط نم (۳۸۳ /6) مكاحلاو (۱۳۰۸۶) «ريبكلا» يف يناربطلا هاورو

 نبا دلاو وه اذه رفعج نب هللادبعو .هب نمع نبا نع «ةعيبر نب رماع نب هللادبع نع «ميرم يبأ ةملسم

 .فيعض وهو ينيدملا

 يف ظفاحلا لاق اذه بويأو .هب «رمع نبا نع «نامیلس نب بویآ قيرط نم (۸۲ /۲) دمحأ هاورو
 .ةلاهج هيف :«ةعفنملا لیجعت»

 نع هلارمح نع ءاطع نع قزب يبأ نب مساقلا قيرط نم (۱۳4۳۵) «رییکلا» يف يناربطلا هاورو

 .افوقوم هب هرمع نبأ

 هروصنم نب دمحم ريغ حیحصلا لاجر هلاجرو :لاقو ۰٩۱ /۱۰) «عمجملا» يف يمئيهلا هركذ
 :ةقئاوهو

 نبا نع «يلمرلا رمع نب صفح قيرط نم (۲۰۱/۸) بيطخلاو 4۷۹۱/۲) يدع نبا هاورو
 = .هب رمع نبأ نع ؛ءاطع نع «جیرج



 سوز ۷۸

 يقلي ال هللا طخس نم ةملكلاب مّلكتيل لُجرلا نإ :الك ۲ يبنلا] لاقو -۹
 .يراخبلا هجرخأ ھهج يف اهب يوهي لب اهل

 نأ نظي ام ؛" «للا ناوضر نم ةملكلاب مّلكتيل جا ُنإ» :هكي لاقو - ١

 .ةظوفحم ريغ هثيداحأ :يدع نبا لاقو .ءيشب سيل :نیعم نبا هيف لاق ءاذه صفحو =

 لوألا قيرطلا ناو ةصاخ «كاش الب ًالصأ هل نأ دجي ثيدحلا اذه قرط يف رظانلاف ؛لاح لك ىلع

e 
 رخآ هجو نم ةبيش يبأ نبا هجرخأو :لوقي (۸۷ /۱۲) (حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا تدجو دقو

 .ًافوقوم رمع نبا نع هنم حصأ
 .لعی الف ريهاشم تاقث هلاجر لوألا قيرطلا :لوقأ

 .عوفرم ثيدحلا نأ ديؤي امم «ريسي هْفْعَض وه ام اهنمو «حيحص وه ام اهنم ةروكذملا قرطلا نإ مث

 ههنع تكسو «طسوألا» يف يناربطلا ءازع :ةريره يبأ ثيدح نم ًادهاش ثيدحلل ظفاحلا ركذ مث

 .(۳۹۲) مقرب مدقت دقو

 هدالسإ ميقلا نبا دوجو «قیرطلا اذه ريغ نم ةحلاص ةفلتخم ديناسأب ىوري ثيدحلا اذهو» :لاق مث

 .قفوملا هللاو هفنصملا لعف امك ««يقيقحتتب - 0۷۳ /0) «نيعقوملا مالعا» هباتك يف -اضيأ دمحآو-

 .(آ) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 ثيدح نم (141/8 مقر ۳۰۸/۱۱) (ناسللا ظفح باب) قاقرلا باتك يف يراخبلا هجرخآ (۲)

 اهب هللا هعفري ؛الاب اهل يقلي ال هللا ناوضر نم ةملكلاب ملكتيل دبعلا ّنإ) :هعفر -هنع هللا يضر- ةريره يبأ

 .1...ملکتیل دبعلا ناو «تاجرد

 نإ" :تیدحلا اذه يف لكي هلوق يف ًافالخ ملعأ الا :(01/11) «ديهمتلا» يف ربلادبع نبا لاق (۳)
 جو زع- هللا طخسی اميف اهب هيضريل ملاظلا رئاجلا ناطلسلا دنع ةملكلا اهنأ «ةملكلاب ملكتيل لجرلا

 هللا نم دعیف «هاوه لبح يف هب طحني امم ؛كلذ وحنو «ملسم ملظ وأ مد ةقارإ نم «هديري الطاب هل نيزيو

 نع هفكيو اره نع هفرصيل ناطلسلا دنع -لجو زع- هللا اهب يضرُي يتلا ةملكلا كلذكو هطخس لائيو

 كلذو «هربغو ةنبيع نبا هرسف اذكهو .ملعأ هللاو «هبسحي ال اناوضر هللا نم -اضيأ- اهب غلبي ءاهديري ةيصعم

 .ةاهريغو ةياورلا هذه يف ني
 .جيرختلا يف -هللا ءاش نإ- هرکذنس يذلا دورولا بیس ىلإ ربلادبع نبا ريشي :تلق

 الإو ءزاجم هيفف .-ىلاعت- هناوضر بجوي امم :يأ ؛«هللا ناوضر نمه :هلوق :يدنسلا لاقو

 .ناوضرلا نم تسيل ةملكلاف



 1۷۹ زاها

 ملكتي لجْرلا هاو ةمايقلا موي ىلإ ا بتكي تغلب ام غلبت
 اهب هل “[هللا] بتکی تغلب ام "غلبت نأ نظی ناك ام «هللا طخس نم ةملكلاب
 ."”يذمرتلا هححص“' اقای موي ىلإ هطخس

 .ناوضرلا نم «تغلب ام» «كلت :يأ ؛«غلبت نآ» (۱)

 .هلاثمأ يف عاطقنالا ةدافإل ةياخلا تسيلف ءدبؤملا ناوضرلا :يا ؛«ةمايقلا موي ىلإ" (۲)

 ا .اهب غلبي يأ نظي نظي ناك ام» :(ب) يف ()

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (6)

 عماجاو () نم تملاو هريغو 41٩(: /۳) دمحأ ةياور يهو «ةمایقلا موي ىلإ :(ب) يف ()
 .«يذمرتلا

 يف دمحأو )٩۱۱( ؟دنسملاا يف ذ يديمحلاو (۱۳۹8) ؛دهزلا# يف كرابملا نبا هجرخأ (1)
 «مماجلا» يف يذمرتلا هنعو- (۸۰) دهزلا» يف دانهو ٥ ص) ادهزلا»و (۳۹۹ /۳) «دنسملا»

 مساب عوبطملا - ۹٤ /1) «طسوألا خيراتلاو (۰ ۱۰7-۰۷ /۲) «ریبکلا خيراتلا» يف يراخبلاو -(۲۳۱۹)
 «فارشألا ةفحت» يف امك- «یربکلا» يف يئاسنلاو )۳۹٦۹(« «ننسلا» يف هجام نباو ء(؟ريغصلا»

 يف نابح نباو :(55 ٤٤-40 /۱) مكاحلاو ۰ مقر) «تمصلا» يف ايندلا يبأ نباو )1١4-107/5(-,
 ۱۱۳۲ ۰۱۱۳۱ ۱۱۱۳۰ ۰۱۱۲۹) «ریبکلا» يف يناربطلاو «(«ناسحإلا» - ۲۸۷ ۰۲۸۰ مقر) (حيحصلا»
 مقر /4) ؛بعشل» يفو (۱۹۵ /۸) ؛یربکلا» يف يقهيبلاو ««يقيقحنب - ۲6 مقر) "هدناوف» يف يئانحلاو

 راد .ط - 1148 مقر ۳۷۸/۱) «ةباحصلا ةفرعم» يف ميعن وبأو 1۱۲۵و 5 مقر) يوغبلاو ۷
 (ديهمتلا» يف ربلادبع نباو «زابلا .ط - ۱۲4 مقر 1۳۳ /۲) «ةباحصلا مجعم» يف عناق نياو «(نطولا

 بیذهتا يف يزملاو ؛(رکفلا راد .ط - 8۱۳-1۲۰ /۱۰) «قشمد خیران» يف رکاسع نباو ۰ ۱۳)

 نع «صاقو نب ةمقلع هدج نع «هيبأ نع هقمقلع نب ورمع نب دمحم نع قرط نم )۱٩۱/۲۲( «لامکلا
 .هعفر ثراحلا نب لالب

 :لاقف «فّرش هل لجر يلع ما :ورمع نب دمحم دج لوق وهو ؛ثيدحلا دأريإ بیس ركذ مهضعبو
 ينزملا ثراحلا نب لالب تعمس ينإو ملکت وأ لوقتف هاله ىلع لخدت تئاو هامحر كلذإ !نالف ابآ اي

 مالک برف ملت امو لوقت ام !كحیو رظنافا :ةمقلع لاق مث هركذو ... :ك هللا لوسر لاق :لوق هتعمس
 .«ثراحلا نب لالب نم تعمس ام هب ملكتأ نأ ينعنم دق

 :اولاق اذه وحن ورمع نب دمحم نع دحاو ريغ هاور اذكهو حیحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاق

 -نب دمحم نع كلام ثيدحلا اذه یورو ؛ثراحلا نب لالب نع هدج نع هيبأ نع ءورمع نب دمحم نع



 .هدج نع :هيف ركلي مل ؛ثراحلا نب لالب نع ؛هيبأ نع ورمع»
 ةفحت» يف امك «قاقرلا يف يئاسنلا هنعو- (486 /؟) هاطوملا» يف كلام اذكه هجرخأ :تلق

 .(49-47 /1) (كردتسملا# يف مكاحلاو -(۱۰۳ /۲) «فارشألا

 .ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع ةعامجلا هاور ام :ينعي ؛(حصأ لوآلاو» :يراخبلا لاق

 .ةلصتم ريغ كلام ةياور نأ ربلادبع نبا ركذو

 نب ةمقلع ركذي ملو ءورمع نب دمحم نع ثيدحلا اذه ةيأورب سنأ نب كلام رّصق» :مكاحلا لاقو
 .«صاقو

 .ريصقتلا اذه ىلع كلاس عبوت دقو :تلف

 .لالب نع «هيبأ نع ؛ورمع نب دمحم نع «نالجع نب دمحم هعبات

 ينثدح «ثيللا ينثدح «حلاص نب هللادبع قيرط نم (۱۱۳۳ مقر /1) «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ

 .هب «نالجع نب دمحم

 .فعض هيف ثيللا بتاك حلاص نب هللادبعو :تلق

 ىسوم نع «نامهط نبا نع ١١(- 4 /۲) «فارشألا ةفحت» يف امك- قاقرلا يف يئاسنلا هجرخأو

 .دانسالا نم ؛هيبأ» ركذ طقسف «ثراحلا نب لالب نع «هدج نع «ورمع نب دمحم نع «ةبقع نبا

 نب ميهاربإ نع -«ريغصلا» مساب عوبطملا- (۹۵ /۱) «طسوألا خيراتلا» يف يراخبلا ركذ نكلو

 .لالب نع هيبأ نع ءورمع نب دمحم نع «ةبقع نب ىسوم نع «نامهط

 .-كلام ةياور يف امك- «هدج» لدب «هابآ» رکذف

 (۱۰۷ /۲) «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هنعو :(۱۳۹۶) ؛دهزلا» يف كرابملا نبا هجرخأو

 ۱۱۳۲ مقر ۳۹۹ /۱) يف يناربطلا هقيرط نمو ۰4۱۰8 /۲) قاقرلا يف يئاسنلاو ۹۵ /۱) «طسوألا»و

 نع (۳۱۵/۱8) يونبلاو ۱3۵ /۸) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۱۸۷ /۸) «ةيلحلا» يف ميعن رباو

 .ثراحلا نب لالب نع «صاقو نب ةمقلع نع «ةبقع نب یسوم

 .«ةمقلع نم عمسي مل ةبقع نب یسوم» :يئتاسنلا لاق

 ثيدح نم الإ هبتكن مل ظفللا اذهب ةمقلع نع ةبقع نب ىسوم ثيدح نم بيرغ) :ميعن وبأ لاقو
 .«لرابملا نبا

 «ينيدملا نب يلع نع (۲۹۲ )1١/5/ «ريبكلا» يف يراخبلا هركذ امب ضراعم ىئاسنلا لوق :تلق

 وب اهركذ يتلا ةبارغلاو ءيفانلا ىلع مدقم تبثملاو ؛«صاقو نب ةمقلع نم ةبقع نب یسوم عمس دقوا :لاق

 39 .ملعأ هللاو «ةحصلا يفانت ال ميعن



 1۸ زاكا

 هناف دیس اي :قفانملل اولوقت ال» ی هللا لوسر لاق لاف قلب نعو - -
 .دواد وبأ هاور «حیحص ۳«-لجو وع- مكبر متطخس أ دقف اديس تب ْنِإ

 يف يناهبصألاو ۱۱۳6/۱) «ريبكلا» يف يناربطلاو (۳۵۸) ديمح نب دبع هجرخأو :تلق =

 نب دمحم نع ةملس نب دامح نع (4۱۵/۱۰) ركاسع نباو :(۲۳۷۳ مقر ۹7۷-٩۱۸ /۲) «بيغرتلا»

 ةملس نب دامح لخدأف «(هركذف) ثراحلا نب لالب نع ءصاقو نب ةمقلع نع «ميهاربإ نب دمحم نع ءورمع
 .ةمقلع هلجو ةمقلع نب ورمع نب دمحم نيب (ميهاربإ نب دمحم)

 هتلاق ام حيحصلاو «-ملعأ هللاو- مهو يدنع وهو «ةملس نب دامح هاور اذکه» :ربلادبع نبا لاق

 .«هيبأ نع ورمع نب دمحم نع ةعامجلا
 :لاق مث 4۱۳-4۲۰ /۱۰) «خیراتلا» يف ركاسع نبا اهجرخأ قفلتخم یرخآ هوجو ثيدحللو

 «لالب نع ؛هدج نع ؛هيبأ نع ةمقلع نب ورمع نب دمحم ةياور :باوصلاو «للخ اهيف اهلك ديناسألا هذهو»
 هتیواعم وبأو نوراه نب ديزيو :ضايع نب سنأ ةرمض وبأو هةنییع نباو «يروقلا نايفس هاور كلذك

 نب زيزعلادبعو ةدئاز يبأ نب ايركز نسب یحیو ءرماع نب ديعسو ءديبع نب ىلعيو «رفعج نب ليعامسإو
 .ها «يدرواردلا دمحم

 (هلج نع هيبأ نع ةمقلع نب دمحم ةياور :يأ) ةياورلا هذه نأ دكؤي اذهو ءاهلك مهتاياور جرخأ مث
 .ينطقرادلا اذه ىلإ لامو «ةظوفحملا يه

 ىوس هنع وري مل قمقلع نب ورمع هيف ثيدحلا اذه دانسإو «هريغل حيحص ثيدحلاو :ةديبع وبأ لاق
 .نابح نبا هقثوو «ورمع نب دمحم هنبآ

 .«يراخبلا حیحص) يف وهو (4۳۹) مقرب ىضم ةربره يبأ ثيدح نم دهاش هلو

 .«نكيا :() يف (۱)

 مقر) «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلاو ۷1۰ مقر) ؛درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخآ (۲)

 يف دمحأو ء(۹۷۷٤ مقر 746 /6) (يتيرو يبر كولمملا لوقي ال باب) بدألا باتك يف دواد وبأو ( 6

 مقر ۲8۷ /۱۵) «لكشملا» يف يواحطلاو (2514) «تمصلا» يف ايندلا يبأ نباو 0۳4 /۵) «دنسملا»

 ضقتنلا» يف يمرادلا ديعس نب نامثعو ؛(عیبل نبا ةياور - ۳۹۱ مقر) «يلامألا» يف يلماحملاو ۷

 ۰۲۸۲ مقر ۱۳۳ /۲) «دیحوتلا» يف هدنم نباو (دشرلا .ط - ۸۷۵-۸۷۱ ص) ؟دینعلا يسيرملا رشب ىلع

 ين مکاحلاو ؛(۱۸) «دهزلا دناوز» يف دامح نب ميعنو ۵ ص «ةلیللاو مویلا لمع» يف ينسلا نباو

 -۲۲۹/5) «بعشلا» يف يقهيبلاو ۱۹۸ /۲) «ناهبصآ رابخآ رکذ» يف میعن وبأو ۳۱۱ /6) «كردتسملا»

 -!یلحملا يف مزح نباو 66۵8 /9) ادادغب خيرات" يف بیطخلاو ۵۲۲۰ 64۸۸۳ مقر ۳۱۲ ۰



 بس املا 1۸

 دعو اذإو بذک ثّدح اذإ :ثالث قفانملا ةيآ» كي "”[ىبنلا] لاقو -۲

 .هيلع قفتم )منا نمتئا اذإو فلخأ

 ركذلاب دوصقملا وهف دعولا فلخ امأو "ارم دقف ةنايخلاو بذكلا امأف

 1 نقل مینفف نبات نی للا ةهاع نم منيو :- -ىلاعت- لاق قوه

 . نوُضرْعُم مهر ولوو هب اوُلْخَب هلضق نم مه امله نیحلاصلا نم توکل
 اونا ابو ُوُدَعَو ام هللا او ام هل موي ىلإ مهیولفين اقا ما
 . نوب لکی

 براش "[نی] ذخآي مل نما :لاق ءأعوفرم مقرأ نب ديز " ![نعو] - -44*

 .هريغو يذمرتلا هححص )ان سيلف

 .حيحص هدانسإو تهنع هللا يضر- يملسألا ةديرب ثيدح نم (۲۱۹/۱۱)-

 امهتفاوو .«صيخلتلا» يف يبهذلا هرقأو .«نیخیشلا طرش ىلع حيحص دنس اذها :مكاحلا لاق

 .(۳۷۱ مقر) «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألا انخيش

 .«حیحص دانساب يئاسنلاو دواد وبأ ءاور» :(۲۱/4) «بیهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا لاقو

 .(444 ص) ؟راكذألا» يف يوونلاو 4۱۲۲ /۳) ؛ءايحإلا جیرخت» يف يقارعلا هححصو

 )١( نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )(.

 .(۱۸۰) مقرب هجيرخت ىضم (۲)

 .(۲ 275) -بيترتلا ىلع- مقر ةريبكلا يف (۳)

 .«ركذلاب انه دوصقملا وهف» :(أ) يف (4)

 .الال-اله :ةبوتلا (0)

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (5)

 .(أ) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۷)

 «(!بختنملا" - 75) ديمح نب دبعو ((6715-016 /۸) (فتصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخآ (۸)

 صق يف ءاج ام باب) بدألا باوبأ يف يذمرتلاو ؛؛دنسملا» يف امهالك (۳۱۸و 777/5) دمحأو

 -باتك يف «ىتجملا» يف يئاسنلاو ,-«حيحص نسح ثيدح اذه» :لاقو- ۲۷١١( مقر )٩۳/۰ (براشلا



 ۸۳ زیان
 اوفلاخ» :لاق لب يبتلا نع «[-امهنع هللا يضر-] رمع نبا نعو 6

 .هيلع قفتم ""«براوُشلا وفحلو ؛ىحللا اوردر ؛سوجملا

 نأ تممه دقل :-هنع هللا يضر- رمع لاق :يرصبلا نسحلا لاقو -68

 هل تناك نمف] ؛جحي مل نم [لك] اورظنيف هراصمألا هذه ىلإ [ًالاجر] ثعبأ

 يفو (۱۲۹/۸-۱۳۰) (براشلا ءافحإ باب) ةنيزلا باتکو (۱۵ )١/ (براشلا صق باب) ةراهطلا-

 هريبكلا ءافعضلا» يف يليقعلاو :(5777 /6) «خيراتلاو ةفرعملا» يف يوسفلاو ١5(. مقر) «یربکلا»

 عم - ۲۷۸) «ريغصلا»و (017) «طسوألانو 7 0035 0۰۳۳) «ریبکلا» يف يناربطلاو ۹ /6)

 مقر ۲۹۰/۱۲) هححص» يف نابح نباو 4۲۳۷۱ /7) «لماكلا» يف يدع نياو ««يتادلا ضورلا»

 .ط - ۱۳4۹ مقر وأ ؛ةيدنهلا .ط - ۱۳۸/۲) «راثآلا لکشم» يف يواحطلاو ء(«ناسحإلا» - ۷

 4۸۳۱ مقر) «باد الا يف يقهييلاو ۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۲ مقر) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو «ةلاسرلا

 يف يزملاو 41۳ /۸) «يذوحألا ةفحت»و ۲۲۲ /۳) «ریدقلا ضيفا يف امک- «ةراتخملا» يف ءایضلاو

 .حیحص هدانساو «مفرآ نب دیز ثیدح نم (4۰7/9) «لامکلا بیذهت»

 .ظيلغت وه :لیفو ءانتقيرطو انتتس لهآ نم :يأ ؛«انم سیلف» :هلوقو

 «هبراش نما :هلوف يف مث «هلامهإ يغبني ال هنأو «براشلا ذخاب ديكأ ديكأت ثیدحلا يف :ةلمجلابو

 یورو «هقلح نم بیدأت یرب ناك -هللا همحر- هنإف كلام بهذم وهو «ضعبلا ذخآ يفكي هنأ ىلإ ةراشإ

 نم هفحي الو «ةفشلا فرط ودبي یتح صقي هنأ راتخملا :يوونلا لاق .ةلثم براشلا ءافحإ :هنع مساقلا نب

 .هلصأ

 حرشا :رظنا .كاوس ىلع هبراش ةبعش نب ةريغملل صق ی هللا لوسر ناب كلذ دكأتيو :تلق

 .(۱۹۰-۱۹۱ /۳) هملسم حيحص ىلع يوونل

 .0) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 ءافعإ باب)و (0847 مقر ۳٤۹ /۱۰) (رافظألا ميلقت باب) سايللا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 .(۲۵۹ مقر ۲۲۲ /۱) (ةرطفلا لاصخ باب) ةراهطلا باتك يف ملسمو ۵۸۹۲ مقر ۳۵۱/۱۰) (ةيحللا

 ىنعم وهو ؛بوسجولا ىلع ًافلخو ًافاس ملعلا لهأ ريهامج هلمح سا ؛ىحللا اورفو» 3 هلوقو
 «ةيحللا ةرفو بوجو ثيداحألا هذه يفو ««ىحللا اوخرأ» :و «یحللا اوفعأ» :رخآلا ثيدحلا يف اإ هلوق

 :هلوق يئالعلا نع (۳۲۹/۱) ؛ةيدماحلا ىواتفلا حیقت يف ةيردلا دوقعلا» يف نيدباع نبا هلقن ام ينبجعيو

 خاو دحا هحبي مل لاجرلا ةتخمو ؛ةبراغملا ضعب هلعفي امك ةضبقلا نود يهو ةيحللا نم ذخألا ّنإ»

 .«مجاعألا سوجمو دونهل دوهي ُلعف اهلك



 زا 7
 "![نيملسمب مه ام] نيملسمب مه ام ةيزجلا مهيلع اوبرضيف [جحي ملو وج

 .ىنغو لام :يأ (۱)

 نع حيحص لنسب روصنم نسب ديعس جرخأو» :(۲۷۰/۲) «روشنملا ردلا» يف يطويسلا لاق (۲)

 .هركذو ۷...رمع

 خيشلا لبق نم ةققحملا ةعبطلاو تیدنهلا ةعبطلا «اديعس ننس» نم عوبطملا مسقلا نم طقاس وهو

 .ةيطخلا هلوصأ ىف صقن ىلع ًءانب اصقان لاز ام باتكلاو «-هللا هظفح- ديمح لآ دعس

 نأ انل ركذ :لاق ةداتق نع ديعس قيرط نم هدانسإ (۲۹۳/۱) «قورافلا دنسم» يف ريثك نبا قاسو

 رمعو ةدأتق نيب عطقنم اذهو «هتنس# يف ديعس هاوروا :هرثإ ىلع لاقو .هركذو ... :لاق باطخلا نب رمع

 .(-هنع هللا يضر-

 :لاق ءروصنم نب ديعس قيرط نم (۱6۰۰ مقر 47-57 /) «قیقحتلا» يف يزوجلا نبا هجرخأو

 !1هحیقنتا يف فنصملا هيلع تكسو ءهركذو ...رمع لاق :لاق ءنسحلا نع روصنم انأبنأ :لاق میشه انئدح

 نع ةدانق نع مامه قيرط نم ۱۹۰5 مقر) «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يميتلا ةنسلا ماوق هجرخأو

 .رمع نع نسحلا

 .رمع نم نسحلا عمسي مل ءعطقنم هدانسإو

 هاور اذكه» :هرثإ ىلع (ةيملعلا بتكلا راد .ط - ۳۹۵ /۲) «هحیقنت هحیقنت يف يداهلادبع نب دمحم لاق

 ارمع نم سبز نتا آل لرم وهو شل

 هقاس ذإ «حيحصب سيل (رمع نع حص دقف» :هلبق (۲۹۸ ص) «رئاخذلا» يف ينيرافسلا لوقف :تلق

 .ظفللا اذهب

 تامق ناسب اذ ناك نم :لاق «هدنسب «ناميإلا» يف دمحأ مامالا هاور دقو» :يداهلادبع نبا لاقو

 نب يدع نع دانسإلا اذهب -ًاضيأ- يورم وهو» :لاق «بتارصن ءاش ناو يدرهي ءاش نإ تُميْلف ؛جحي ملو

 «ةيارلا بصن» يف هوحنو .ىهتنا «ةركذف ... :باطخلا نب رمع لاق :لاق مزرع نب كاحضلا نع يدع

175-111 4). 

 عمس منغ نب نمحرلادبع قيرط نم 'رمع دنسم يف يليعامسالا ركب وبأ جرخأو :ةديبع وبأ لاق

 هلاق .هنع حيحص دانس| وهو ءاايئارصن وأ تام اًيدوهي هيلع ءاوسف ؛جحب ملف «جحلا قاطأ نما :لوقي رمع

 .(۲۹۲/۱-۲۹۳) «قورافلا دنسم» يف ريثك نبا

 قيرط نم (۸۱۷ مقر) «ةكم رابخأ» يف يهكافلاو ۳۳4 /4) «یربکلا ننسلا» يف يفهببلا هجرخأو

 5 .هوحنب رمع نع «منغ نبا نع رخآ



 4 افلا -

 .«هنتس) يف روصنم نب ديعس هاور

 3 ىلا عمم و هللا يضر-] يراّصنألا بويأ ىبأ نعو £

 هاور "ةمايقلا موي هجا نيبو هنيب هللا قرف اهدلوو ٍةدلاو نيب قرف نما :لوقي

 زر =

 ينطقرادلل «للعلا» :رظناو .متاح يبأ نباو ديمح نب دبع ىلإ (71/6 /۲) «روثنملا ردلا» ىف هازعو (١٠4و

 .(۱۹۹ مقر 1۷0-9

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب امو

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 ءاج ام باب) عويبلا باوبأ يف يلمرتلاو (4۱4و 817-211 /0) ؛هدنسما يف دمحأ هجرخآ (۲)

 (يبسسلا نيب قيرفتلا ةيهارك يف باب) ريسلا يفو (۱۲۸۳۰ مقر 08١ /۳) (نيوخألا نيب قرفي نأ ةيهارك يف

 يف مكاحلاو (8۰۸۰) اریسکلا» يف يناربطلاو «(۱۷ /۳) «ننسلا» يف ينطقرادلاو «(1057 مقر)

 ۱۳/۳ «یربکلا نئسلا» يف يقهيبلاو ء(٤ 01) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو (00 /۲) «كردتسملا»

 يبأ نع «يرفاعملا هللادبع نب ييح قیرط نم (يقيقحتب - ۲۱۲) «صيخلتلا يلات» يف بیطخلاو

 .هعفر يراصنألا بويأ يبأ نع «يلحلا نمحرلادبع

 .هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص :مكاحلا لاقو «بيرغ نسح :يذمرتلا لاقو

 يف هل جرخي مل هللادبع نب يح نأل ؛رظن هلاق اميفو :(۲۳-۲8 /4) -هللا همحر- يعليزلا لاق

 لاق» :(۵۲۱/۳) «ماهیالاو مهولا نايب» يف ناطقلا نبا لاق مهضعب هيف ملكت لب «ءيش «حیحصلا»

 «يوقلاب سسیل :يئاسنلا لاقو «سأب هب سيل :نيعم نبا لاقو :ریکاتم هثيداحأ :دمحأ لاقو :رظن هيف :يراخبلا

 .يذمرتلا هححصي مل هيف فالتخالا لجألو :لاق

 دعس نب ثيللا قيرط نم (۲۲۷-۲۲۸ /۲) یمرادلا هاور دقف ءاعباتم هل تدجو دقو :ةديبع وبأ لاق

 وهو .هب «ىلبحلا نمحرلادبع ىبأ نع -4ةدانج نب هللادبع» :«ةيارلا بصن» ىفو- نمحرلادبع نع -ةءارق-

 ۲١۳١(. مقر ۱8۳ /۹) «نانملا حتف» :رظنا .«ننسلا» نم ةيطخلا خسنلا يف كلذك

 (ةدانج نب هللادبع) هباوص هل دوجو ال اطخ وهو ؛ةمجرت هل دجأ مل اذه ةدانج نب نمحرلادبعو

 يف يمشثيهلا هقثوو هاليدعت الو ًاحرج هيف اركذي ملو متاح يبأ نباو يراخبلا همجرث «يمرادلا دارفأ دحأ

 .(1۳ /۷) «هتاقث» يف هتدجو مث ءنابح نبا هقثو نميف هل ابلاغ اذه عقيو (۲۸۹/۹) «عمجملا»

 نب دلاح انثدح :ةیقب قیرط نم (۱۱۰۸۱) «بعشلا» يف يقهييلا هاور «بويأ نع رخخآ قيرط هلو

 = .هنع «ريثك نب ءالعلا نع «ديمح



 یا ع۸۰

Telal]يذمرتلاو دمحآ . 

 U دو ا سر ولا =

 نمحرلادبع يبآ نع يوري امنإو «يراصنألا بويأ ابأ كردي مل هنكل «ةقث وهو «يناردنكسإلا وه ريثك

 .طقس دانسالا يف نوكي نأ ىشخأف :يلبخلا

 نم یشعآ نکل «يرفاسملا هللادبع نب یبحیل ةيوق ةعباتم نوکتف نمحرلادبع يبأ تابثإب ناك ناف
 .ةيوستلا سیلدن سلدي هنإف ؛دانسإلا يف ًائيش عنص دق نوكيف «ةيقب سیلدت

 «بعشلا» يف يقهيبلل ثيدحلا ازع دق يعليزلا تدجو دانسالا ىلع مالكلا اذه تبتك نأ دعبو

 «تلق امك «بويأ يبأو ءالعلا نيب عاطقنالاب هلعأ هنأ ؛حيقتتلا» بحاص نع لقن مث هسفن «ننسلا»ا دانسإب

 .هقيفوت ىلع هلل دمحلاف

 .هب ...بويأ ابأ نأ هثدح نمع «یحب نب ةيواعم نع (۱۰۹) «ريسلا» يف يرازفلا هجرخأو

 .يرلعلا ميلس ثيدح نم دهاش ثيدحللو

 نم (۳۹۵0۵ مقر ۱۳۹۹ /۳) «ةباحصلا ةفرعم» يف ميعن وبأو 0۸ /۳) ينطقرادلا هجرخآ دقف

 .هدنم نبال (۷4 /۱) «ةباصإلا» يف رجح نبا ظفاحلا هازعو «هيبأ نع ؛يرذعلا میلس نب ثیرح ثیدح

 .(؟8 /5) «ةيلرلا بصن» يف يعليزلاو رجح نبا ظفاحلا لاق امك «يدقاولا هدانسإ يفو

 ينطقرادلاو ۲۲۵۰) هجام نباو ۱۹۳ /۷) ةبيش يبأ نبا هجرخأ «یسوم يبأ نع دهاش هلو

 فلألا ءزج» يف يعيطقلاو -(۱۷۱۷ مقر ۱۷6 /۷) «قيقحنلا» يف يزوجلا نبأ هقيرط نموس (۷ )

 .ليعامسمإ نب ميهاربإ هيف «فيعض هدانسو ۲ /۱۳) "لامکلا بيذهت» يف يزملاو ء(۷٠۳ مقر) ؛رانيد

 .(۱۸۱/۱۰ر ۱۷٤ /۷) يبهذلل ؟قيقحتلا حين حیقنتاو ۲۲۳ /۲) ؛ماهیالاو مهولا نایب :رظناو

 مكاحلاو 1-1۷ /۳) ينطقرادلا هجرخأ «نيصح نب نارمع ثيدح نم -ًاضيأ- دهاش هلو

 هقفاوو مکاحلا هححصو (۱۲۸/۹) يقهييلاو «(هبيترت - ۷۲۹ مقر) ؛دناوفلا» يف مامتو )

 ةلئسأ» يف يتطقرادلا هلاق .نارمع نم عمسی مل -هيف ليف ام عم- دمحم نب قيلط عطقم وهو ؛يبهذلا

 ۳40 /؟) «نازيملا» يف يبهذلاو ۵۱ /0) «بيغرتلا» يف يرذنملا مزج هبو «(7 ٠ مقر) هل ؟يناقربلا

 .(5704 مقر) روصنم نب ديعس السرم هنع هاورف ؛(قیلط) ىلع هيف فالخ عقوو

 «ماهیالاو مهولا نایباو ۲۱۷-6۲۱۸ /۷) «ينطقرادلا للعدو ۰۵ )٤/ «ةیارلا بصنا :رظناو

 «بیهرتلاو بیغرت لاو ؛(8۲۲ ص) «ةنسحلا دصاقملااو ۱۵ /۳) «ریبحلا صيخلتلا#و ۳۲۳ /۲)

 .«نسحا :(۱۷۹۲ مقر) «بیهرتلاو بیغرثلا حيحص» يف ف ينابلألا انخیش هنع لاقو ۵۱/۰(۰)

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام )١(



 هللا عطق «هثراو ثاريم نم رف نم» :لاق ''![هنأ] ال5 يبنلا نع ىوريو -۷
 .لاقم هدنس يف 27ج نم هئاريم

 مش تنس َنيتس هللا ةعاطب لمعيل لجرلا ّنإ) :لاق الإ يبنلا نعو -۸

 هللا يضر-] ةريره وب أرق مث هرانلا هل ٌبجتف ؛ةيصولا يف ٌراضيف توملا هرضحی
 دواد وبأ هاور «تايآلا "۳۹. ..میلح میلع لار هللا نم ةيرصو ٌراَضُم رخ :۳[-هنع
 .*"ينمرتلاو

 .(ب) نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۱)

 نم (۲۷۰۳ مقر ٩۰۲ /۲) (تیصولا يف فبحلا باب) ایاصولا باتک يف هجام نبا هجرخأ (۲)

 .هعفر سنآ نع ؛هيبأ نع «يمعلا دیز نب ميحرلادبع قیرط

 ,ةلسرم سنا نع هتياورو فيعض هوبأو كورتم يّمعلا ديز نب ميحرلادبع ًادج فيعض هدانساو

 08 مقر) «لامکلا بیذهت لامكإ»و ۰8۱۷ /۲) !لیدعتلاو حرجلا» :رظنا

 هنباو يمعلا دیز فعضل ؛فیعض دانسإ اذه» :(۳۹۳ /۲) «ةجاجزلا حابصم» يف يريصوبلا لاقو

 .«ميحرلادبع

 بیغرتلا فيعض» يف ينابلألا انخیش و ۱۷۷ /۲) «ريغصلا عماجلا» يف يطويسلا هفعضو

 .(۲۰۶۰ مقر) «بیهرتلاو

 .() نم طقس نیتفوقعملا نيب ام (۳)

 ۰۱۲ :ءاسلا (4)

 ۱۱۳ /۳) (ةيصولا يف رارضإلا ةيهارك يف ءاج ام باب) ایاصولا باتک يف دواد وبأ هجرخآ (۵)

 نباو ۰۲۱۱۷ مقر ؟۳۱/۹) (ةیصولاب رارضلا يف ءاج ام باب) ایاصولا باوبأ يف يذمرتلاو ۲۸۱۷ مقر

 «فنصملا يف قازرلادبعو ۲۷۰۶ مقر ٩۰۲ /۲) (ةیصولا يف فیحلا باب) ایاصولا باتک يف هجام

 يف يناربطلاو «ادنسملا» يف امهالک (۲۷۸/۲) دمحأو (۱8۷) هیوهار نب قاحسإو ( 60 مقر)

 يبأ نع :بشوح نب رهش قیرط نم (۲۷۱/۱) «یربکلا ننسلا يف يقهييلاو ۳۰۲۰ مقر) «طسوألا»

 .هب درفنا هنإف .بشوح نب رهش هتفآ «فیعض هدانسإو قریره
 :(041) «هجام نبا فيعض#و 0۲ )٤/ «ةيأرلا بصنا :رظناو .ةمئألا نم دحاو ريغ هفعضو

 .(۳۷۱) «يذمرتلا فيعض»و

 >نباو (۸۸۸/۳) متاح يبأ نباو «اامهننس» يف (1117/7) يقهييلاو )٤/ ٠١١( يطقرادلا جرخأو



A۸اکا  

 هتقان ىلع بطخ لي يبنلا [نآ] :ةجراخ نب "ورم نعو -
 هححص «شراول ةّيصو الف «هقح نح يذ لک ىطعأ هللا إد :لوقي هتعمسف

 0 تل

 ,!مهریسافت» يف -(۲۱۳/۱) «ريثك نبا ريسفت» يف امك- هیودرم نباو (۸۷۸۸ مقر 11/۸) ریرج-

 يف يرو نيللاو (۱۸۹/۳) يليقعلاو -(۲۲۰/۱۰) «بينذهتلا» يف امك- «هافعضا يف يدزألاو

 «ةمركع نع دنه يبأ نب دواد ان «يصيصملا ةريغملا نب رمع قيرط نم (يقيقحتب - ۳6۱۰) «ةسلاجمل»

 .«رئابكلا نم ةيصولا يف رارضالا» :هعفر سابع نبا نع

 ال» :یلیقعلا لاقو ء(ثيدحلا ركنم» :يراخبلا هنع لاق «ةريغملا نب رمع هيف ءأدج فيعض هدانسإو

 ١ .«ةريخملا نب رمع ريغ هعقر ملعن ال ءافوقوم دواد نع سانلا هاور اذهوف :لاقو ه*هعفر ىلع عباتي

 نباو (۸۷۸۳-۸۷۸۸ مقر 77:76 /8) ريرج نباو (۲۰6) يروشلا نايفس هجرخأ ؛معن :تلق

 ءامهريسافتا يف (۱6۱۰ ۰۱4۵۳ مقر ۵۹۸ ۰0۹7 /۲) رذنملا نباو (4۹۳۹ مقر ۸۸۸ /۳) متاح يبأ

 لآ .ط - ۷۰۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ مقرو «يمظعألا .ط - ۳۶ ۰۳6۳ ۸۳6۲ مقر) اهنئسلا يف روصنم نب ديعسو

 يف (۱۰۹۸۳ ۰۱۰۹۸۰ مقر ۲۰۵ ۰۲۰6 /۱۱) ةيش يبأ نباو (11407 مقر ۸۸/۹) قازرلادبعو «(دیمح

 «نتسلا» يف يقهيبلاو ۱۱۲ مقر ۳۹4-۳۹۵ /۱) ریسفتلا باتک يف «ىربكلا» يف يئاسلاو .هامهیفنصم»

 «ةنيبع نب نایفسو «ریشب نب میشه :لشم ؛رابک ةمئأ مهنمو ؛افوقوم هب دواد نع قرط نم (۲۷۱/۷)

 .ناحطلا دلاخو :يروثلاو

 .«فوقوملا حیحصلاو :ریرج نبا لاق :(81۱/۱) «هريسفت» يف ريثك نبا لاق

 يورو ءأفوقوم دواد نع هريغو ةنيبع نبا هاور كلذكو «فوقوم حبحصلا وه اذه» :يقهيبلا لاقو
 .«فيعض هعفرو ءاعوفرم رخآ هجو نم

 .«رظن -اضيأ- هعفر يف اذهو» :ريثك نبا ظفاحلا لاقو

 يسيدارفلا ميهاربإ نب قاحسإ) ةمجرت يف (۲۲۰/۱) «بيذهتلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاقو

 هةمرکع نع هدنه يبأ نب دواد نع «ةريغملا نب رمع نع ًاثيدح ؟ءافعضلا» يف يدزألا هل یوره :(يقشمدلا

 .هعفري ال سابع نبا لرق نم ظوفحملا :يدزألا لاق ««رئابكلا نم ةيصولا يف رارضلا# :هعفر سابع نبا نع
 .*افوقوم دواد نع هريغو يروثلا هاور دقو هيلع هيف لمحلاف الج فيعض رمع :-رجح نبا لئاقلا- تلق

 !ارمع نعول :(ب) يف )١(

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 -ءاج ام باب) اياصولا باوبأ يف يذمرتلاو 4۳۰6 /7) ؛ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلا هجرحخأ (۳)



1:۸۹ 

 .(ءيذبلا شحافلا رضوی هللا ّنِإ) :لاق ةا يبنلا نعو] -۰

 يضفي لجر :ةمايقلا موي ةلزنم هللا دنع سانلا رش نم لب لاقو -۱
 .ملسم هجرخأ "اهرب رشنی مث هيلإ يضفتو هئارما ىلإ

 ٌنوعلم» :كَي هللا لوسر لاق :لاق -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نعو -7

 Ra اونو هک هک ىف ةأرما ینآ نم

 (تراولل ةيصولا لاطبإ باب) ایاصولا بانک يف يئاسنلاو «۲۱۲۱ مقر 5775 /5) (ثراول ةيصو ال

 (تراول ةيصوال باب) ایاصولا باتک يف هجام نباو (۰ ۰141٩ مقر) «یربکلا» يفو ۵

 قازرلادبعو (۱۶۹/۱۱ ۷۲۲ /۸و ٩۱۱ /٤و ۱۸۹ /۲) ةبيش يبأ نباو «(۲۷۱۲ مقر 7

 ۰۲۵۲۹ مقر) يمرادلاو (578) روصنم نب ديعسو ««فنصملا» يف امهالک ۷ ۵

 یلعی وبأو (۱۳۱۷) يسلايطلاو (۲۳۸-۲۳۹و ۱۸۲/4-۱۸۷) دمحأو «(نثسلا» يف امهالک ۰

 مجعم» يف عناق نباو :(۲۰ مقر) «دیرافملا» يف ىلعي وبأو «؟مهدیناسما يف (۱۵۰۸ مقر ۷۸/۳)

 ۱۱7 ص) (طساو خيرات» يف لشحبو ۵۶ مقر ۳۷۹۳-۳۷۹۵ /۱۰) «ةباحصلا

 ۷۸-۷۸۸ مقر) «يناثملاو داحآلا» يف مصاع يبأ نباو ۸۰-4۷۲ مفر/۱۷) «ریبکلا» يف يناربطلاو
 وبأو ۲۵-۲۸ )٤/ «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو ۱۵۲ ۰۷۰ /5) ؛ننسلا» يف ينطقرادلاو ۱

 نباو 6۲۹۹ /15) «دیهمتلا» يف ربلادبع نباو 6۵۰6۷ ۵۰41 مقر )٠١8/5” «ةباحصلا ةفرعما يف ميعن

 .حيحص وهو ةجراخ نب ورمع ثيدح نم (۳۱۸/۲-۳۱۹) «ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح

 .«حیحص نسح ثيدح# :يذمرتلا لاق

 .«نسح ثيدح اذه» :(۳۱۹/۲) (ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا لاقو

 يعفاشلا مامإلا :كلذب لاق نممو هرتاوتلا ًدح تغلب دهاوش «ثراول ةيصو ال» لَو هلوقلو :تلق
 .مهريغو «يطويسلاو :«هرصتخم) يف بجاحلا نباو «4مألا» يف

 مظناو ۲۱۸-4۲۱۹ ص) يشكرزلل «ربتعملااو 4۳۲۱ ۰۳۱۳ /۲) «ریخلا ربخلا ةقفاوم» :رظنا

 .(86 /5) «ليلغلا ءاورإ»و :(۱۰۸ ص) ؛رئانتملا

 )١( مقرب هجيرخت ىضم )۲۲۳(.

 ,() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (؟)

 نم (۱8۳۷ مقر ۱۰۲۰ /۲) (ةأرملا رس ءاشفإ ميرحت باب) حاكنلا باتك يف ملسم هجرخأ (۳)

 .فنصملل (۱۹۲ /۳) «لادتعالا نازيم» :-امازل- رظناو .يردخلا ديعس يبأ ثيدح



 ال 4

 . اهرب

 «اامهیفنصم» يف (107/4) ةبيش يبأ نباو (۲۰۹۵۲ مقر ٤٤۲ /۱۱) قازرلادبع هجرخآ (۱)

 حاكتلا باتک يف دواد وبأو 4۷ ٩و 444 /۲) «هدنسم» يف دمحأو ۲۱۰ /۱) «نئسلا» يف يمرادلاو

 - ۹۰۱۵ مقر ۳۲۳ /0) «یربکلا ننسلا" يف يئاسنلاو ۲۱۹۲ مقر ۲4۹/۲) (حاکنلا عماج يف باب)

 نع يهتلا باب) حاکنلا باتك يف هجام نباو ۱۲۷ 2177 ۰۱۲۵) ةءاسنلا ةرشعاوأ (ةيملعلا بتكلا راد .ط

 ۱۱ مقر) (طارللا مذ» يف يرودلا فلخ نب مئيهلاو ۱٩۲۳ مقر 715 )١/ (نهرابدآ يف ءاسنلا نايتإ

 «بعشلا» يفو )1١17/9( «ىربكلا ننسلا يف يقهبيلاو ء(٤٤ /۳) «راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلاو

 يف يوغبلاو ؛(ةيملعلا بتكلا راد .ط - ۷۳۹۹ مقر ۳۵۵/4 وأ ؛ةيدنهلا .ط - 4441 مقر ۲۲/۱۰)

 يبأ نب ليهسس قيرط نم «۲۷۹/۵) «لامكلا بیذهت يف يزملاو (۲۲۹۷ مقر ۱۰۷ /۹) «ةنسلا حرش»

 هجام نباو يئاسنلاو قازرلادبعك- مهضعبو ظفللا اذهب ةريره يبأ نع دلخم نب ثراحلا نع «حلاص

 .يتالا ظفللاب هرکذ -يواحطلاو

 هرکذ دلخم نب ثراحلا نأل ؛حیحص هدانسإ» :(۳۸۸/۱) «ةجاجز لا حابصم» يف يريصربلا لاق

 !«تاقث دانسالا یقابو ء«تاقثلا» ىف نابح نبا

 !«حيحص هدانسٍ» :(111/7) «دمحآ دنسم هحرش# يف ركاش دمحأ لاقو

 .(۱۰۵ ص) «فافزلا بادآ يف ينابلألا انخيش هدوجو

 نبا هركذو «؟هلاح فرعت الا :ناطقلا نبا لاقو ءروهشمب سيل :رازبلا هيف لاق اذه ثراحلا :تلق

 :لاقو «ةباصإلا» يف ظفاحلا هركذ كلذلو ««ةباحصلا» يف نيهاش نبا هركذو لب ؛«تاقتلا» يف نابح

 لوهجملا :«بسرقتلا" يفو «قودص :«فشاكلا» يف يبهذلا لاقو «اةريره يبأ ةبحصب فورعم ثراحلاو»

 .«لاحلا

 .ةريره يبأ نع «هيبأ نع نمحرلادبع نب ءالعلا نع يجنزلا دلاخ نب ملسم هاور دقو

 فلاخ دقو .فيعض اذه ملسمو :(۲۳۱۳/۲) «لماکلا» يف يدع نباو «167۲) ىلعي وبأ هجرخآ

 .تيأر امك هدانسإ یف

 نم (۲۸۸/۳) «نتسلا» يف ينطقرادلاو ء(١٤ /۲) ؛راثآلا يناعم حرش» يف يواحطلا هجرخأو

 .رباج نع «ردکنملا نب دمحم نع «ليهس نع «شايع نب ليعامسإ قيرط

 نبا هلاق .فيعض هدانسإو يدع نبا هجرخأ اج نع «هیبآ نع «ليهس نع «ةرفغ ىلوم رمع هاورو

 18٠(. /۳) «ريبحلا صيخلتلا» يف رجح

 -يبأ نب )یهس نع نايفس قیرط نم -4۳۱/۲) «ریثک نبا ریسفتا يف امک- ميعن وبآ هجرخأو



 نايرلا نب ب مساقلا نب دمحأ أطخأو هنع ةياورلاب روهشم وه ام هب كلسف «ةريره يبأ نع «هيبأ نع ؛حلاص-

 دنسلا اذهب ثيدحلا اذه نايرلا نب مساقلا نب دمحأ ةياورو» :/درفملا هتزج» يف فنصملا لاق «كلذ يف

 .ريثك نبا هلقن (هوغَّعض دقو هنم مهو

 نع هتياور شايع نب ليعامسإو «ىلوألا قيرطلا يف نايفس هدّوجو «هبف ليهس ىلع فالتخا اذهو
 .فيعض «ةرفغ ىلوم رمعو !ةبرطضم -اهنم اذهو- نييماشلا ريغ

 يف فوقوملا نسم ءيش ىلع انيتأ ءربذلا يف ةأرملا نايتإ مرحت ةريثك راثآو ثيداحأ كانه ؛اذه عمو
 ؛ينآلا ثيدحلا جيرخت يف عوفرملا يف درو ام ضعب يتأيسو ««تبثت ال صصق" يباتك نم (عباسلا ءزجلا)
 .قفوملا هللاو

 :انه ركذي نأ يغبني اممو

 !ربدلا يف ذ ةأرملا نا لحب لوقلا مهيلإ بف ؛ءاملعلاو نيعباتلا نم عمج ىلع بك: :ًالوأ
 ا دو كك ار ا :مهلوق باوصو

 الإ ملاع هعلاطي ال ءديفم فثصم يف ةلاسملا انحضوأ دقو : :هبقع لاقو 6۱۰۰ /۵) «ريسلا» نم (رمع
 .«كلذ ميرحتب عطقيو

 دق :تلق» :(يئاسنلا بيعش نب دمحأ مامإلا) ةمجرت يف (۱۲۷ /۱6) -اضيأ- «ريسلا» يف لاقو
 .«ريبك فنصم كلذ يف يلو هميرحتب انمزجو .ءاسنلا رابدأ نع ل يبنلا يهن اهنع ديحم ال قرطب اً

 يف -ىلاعت- هلوق دنع (خيشلا دالوأ ةبتكم .ط - ۳۲۲-۳۲۳ /۷) (هریسفت# يف ريثك نبا لاق ین
 :هصن ام (۲۲۳ مقر) ةيآ قرقبلا ةروس

 تلاس :حور نب ليعامسإ ينثدح .نصح نب ليعامسإ ينثدح :يروباسينلا دايز نب ركب وبأ لاقولا

 الإ ثرحلا نوکی له «برع موق الإ مشنأ ام :لاق ؟نهرابدأ يف ءاسنلا نايتإ يف لوقت ام :سنأ نب كلام
 «يلع نوبذکی :لاق كلذ لوقت كنإ نولوقي مهنإ !هللادبع ابأ اي :تلق «جرفلا اودعت ال !؟عرزلا عضوم

 .يلع نوبذكي

 وهو «ةبطاق مهباحصأو :لبنح نب دمحأو ؛يعفاشلاو :ةفينح يبأ لوق وهو ؛هنع تباثلا وه اذهف

 نيبزلا نب ةورعو ءريبج نب ديعسو «ءاطعو :سواطو «ةمركعو «ةملس يبأو «بيسملا نب ديعس لوق
 ىلع قلطي نم مهنمو «راكنإلا دشأ كلذ اوركنأ مهنأ ؛فلسلا نم مهريغو «نسحلاو ءربج نب دهاجمو

 یتح ةنيلملا له ءاهقف ضعب نع ءيشلا اذه يف يكح دقو ءاملعلا روهمج بهذم وهو ؛رفكلا هلعاف
 .رظن هنع هتحص يفو كلام مامإلا نع هوكح

 -هب يدتقأ ًادحأ تكردأ ام لاق مساقلا نب نمحرلادبع نع «جرفلا نب غبصأ ىور :يواحطلا لاق



 ياف :لاق مث 4مُكَل ثرح مُكؤاسنإ# :أرق مث تاهربد يف ةأرملا ءطو :ينعي- لالح هنأ يف كشي ينيد يف-

 مامإلا نع «يدادغبلا بيطخلاو «ينطقرادلاو «مكاحلا ىور دقو :يواحطلا ةياكح هذه ؟اذه نم نيبأ ءيش

 .كلذ ةحابإ يضتقي ام قرط نم كلام

 هعمج ءزج يف يبهذلا هللادبع ربآ ظفاحلا انخيش اهاصقتسا دقو دیدش فعض ديناسألا ىف نكلو

 6 .ملعأ هللاو :كلذ يف

 نع حص ام :لوقي يعفاشلا عمس هنأ بکحلادبع نب هللادبع نب دمحم انل ىكح :يواحطلا لاقو

 ديعس يبأ نع بیطخلا ركب وبأ كلذ ىور دقو «لالح هنأ سايقلاو ءيش هميرحت الو هليلحت يف ةي يبنلا

 :لوقي يعفاشلا تعمس مکحلادبع نب هللادبع نب دمحم ٌتعمس :مصألا سابعلا يبأ نع ؛يفريصلا

 نبا :ينعي- بذک دقل :وه الإ هلإ ال يذلا هللاب فلحی عيبرلا ناك :غابصلا نب رصن وبآ لاق .هرکذق

 .«ملعأ هللاو «هبتك نم بتک ةتس يف همیوحت ىلع صن يعفاشلا نأل ؛كلذ يف يعفاشلا ىلع -مكحلادبع

 :يعفاشلا ىلإ بوسنملا ىلع ًاقيلعت (1۱۳/۳) «نازيملا» يف فدصملا لاق :ةديبع وبأ لاق
 .؛هيف ثيدحلا حص دقو :ميرحتلا سايقلا لب ءلوقلا نم ركنم اذه :تلق» :لاق ««لالح هنأ سايقلاو»

 يف قيقدتو ليصفت هيف هجو ىلع زاوجلاب لوقلا نم ءأكلام اميس الو عاملعلا ةمئألا نع يور ام تفیزو

 ١ .هاوس بر ال «قفوملا هللاو «تبثت ال صصق» باتك نم (عباسلا ءزجلا)

 /١801-198(: /5) «مهفملا» هباتك يف يبطرقلا سابعلا وبأ لاق الف

 اوزاجاف ءاهربدو ةأرملا لبقل ةلوانتم اهنأ اوآرو مش ی :ظفللا مومعب ةفئاط كسمت دقو»

 .اهربد يف ةأرملا ءطو

 نع يکخو ءانباحصأ نم نوشجاملا نباو «عفانو :بیسملا نب ديعس :لوقلا اذه هيلإ بسن نّممو
 دقو ؛هنوركني مُهْحياشمو هباحصأ قو «كلام ىلإ باتکلا بسُنو ؛«رسلا باتكا :یمسی باتک يف كلام

 باحصا تایاور تدراوت دقو «ٌلَقن ركنملا باتکلا كلذ نم هنظأو كلام نع كلذ ةحابإ يا یکح

 يف كلذ نم كلام نع لق ام صن انیکح دقو هنع كلذ لقن نمل هبیذکتو لوقلا كلذ راکناپ هنع كلام

 «نيقيرفلا ةلدأ ةياغ هيف انركذو ««رابدألا يف ءطولا زاجأ نم رابدإ راهظإ» :هانيّمس ةلاسملا هذه يف هانيتك ءزج

 كلذ ىلع فقو نمو هريبحتلاو لقنلاو «ريرحتلاو قيقحتلا ةقيرط ىلع ةنسلاو باتكلا نم مهتاكسمتمو
 ىوتفلا ةمئأو املعلاو فلسلا ٌروهمجو .بابلا اذه يف هلثم بتكي مل هنأ ملعو .باجعلا بجعلا هنم ىضق

 :رومأ ةثالث اهبرقأ ةددعتم ٍهجوأل ةيالا يف نيحيبملل كسمتم ال :لوقن مث «كلذ ميرحت ىلع

 ءطولا زاوج نع اولأس مهنإف هل ًاباوج تلزن ام عون ىلع رصتقيف ءركذ امل ًاباوج تلزن اهنأ :اهدحأ
 يف ال دحاولا كلسملا تاهج يف اهمومع ىلع (ىئأ)و «هزاوجب اویجأف ةددعتم تاهج نم جرفلا يف

 3 .كلاسملا



 ۱۱ حس

 ثرحلا ناف ؛ثرحلا عضوم هنإف «لبقلل بیعت (مترش یآ مکترح اوقاف -ىلاعت- هلوق نأ :اهيناثو =
 .رذبلا عضوم يف نوكي امنإ

 زيجي هنأ :هنع نوثدحتي رصمب ًاسان ّنأ :ءاربخأ امل دايز نب يلعو بهو نبال كلام لاق كلذكو
 متسلآ :لاق مث «يلع اوبذك «يلع اوبذك «يلع اوبذک :لاقف ءلقانلا بيذكت ىلإ ردابو ءكلذ نم رفتف «كلذ

 !؟تبنملا عضوملا يف الإ ثرحلا نوكي لهو ؟(مُكل ثرح مکواسن :-ىلاعت- هللا لقي ملأ ؟ًابرع

 ةحيحص ثيداحأب ةصصخم يهف ءاهمومع مكحب كلاسملل ةلماش ىل نأ مس ول هنأ :اهئلاثو
 ءاستلا ءطو ميرحت ىلع ةدراوتم اهلك قفلتخم نوتمب ًاياحص رشع اش ب هللا لوسر نع اهاور «ةروهشمو
 نب جرفلا وبأ اهعمج دقو «يئاسنلاو «يذمرتلاو هدواد وبأو «؟هدنسم» يف لبنح نب دمحأ اهركذ نابد الا يف

 ؛هانركذ ام ىلع ةدايز ةلأسملا هذه يف دارأ نمو «!هورکملا لحملا میرحت» :هامس ءزج يف اهقرطب يزوجلا

 .«مانفّلا يذلا روكذملا ءزجلا علاطيلف

 ٩۵( /۳) «نآرقلا ماكحأل عماجلا» يف رسفملا يبطرقلا هذبملت اذه همالك لقن :ةديبع وبأ لاق

 :هرثإ ىلع لاقو ؛فرصتب

 جرمی نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤمل يغبني الو ءةلاسملا يف حيحصلاو عملا قحلا وه اذهو :تلق»
 فالخ رمع نبا نع يور دقو .ملاعلا ةلز نم انرْذُح دقو .هنع حصت نأ دعب ملاع ةلز ىلع ةلزانلا هذه يف

 .-هنع هللا يضر- هب قئاللا وه اذهو ؛هلعف نم ریفکتو ءاذه

 .مدقت دقو «يئاسنلا ركذ امك ؛كلذب هنع ربخأ نم عفان بک كلذكو

 .«هيلإ كلذ بسن نم بلکو «همظعتساو كلام كلذ ركنأو

 ميرحت» يزوجلا نبا ءزجل ةيطخلا خسنلا نع ًاتيش -شتفو ثحب دعب- فرعأ ال :ةديبع وبأ لاق
 !اهيف دجتسي اذام يردن الو «ىلابح مايألاو يبطرقلا سابعلا يبأ ءزج خسنل الو «ةهوركملا لحملا

 ىاينألا نم يبن ناسل ىلع طق ی ملف ؛ربدلا امأو» :(۲۵۷ /4) ؛دازلا» يف ميقلا نبا لاق :ًاعبار
 صوصتلا قايس يف ذحاو ؛(هيلع طلغ دقف ؛اهربُد يف ةجوزلا ءظو ةحابإ فلسلا ضعب ىلإ بسن نمو

 :مهنع (۲۲۱ /۶) هلوقب ةمئألاو فلسلا ىلع أطخلا أشنم نيو «كلذل ةمرحملا

 ىلع هبتشاف سبدلا يف ال ربدلا نم أطيف ءجرفلا يف ءطولا ىلإ ًاقيرط ربثلا نوكي نأ اوحابأ مهنإف»

 حبقأ طلاغلا مهيلع طلغف ةمئألاو فلسلا هحابأ يذلا اذهف ءاقرف امهنبب نظي ملو ««يف)ب (نم) عماسلا

 نم ربدلا يف ةأرملا نايتإ ةمرح ىلع «مكل ثرح مكؤاسن# :-ىلاعت- هلوق هجو مث «هشحفآو طلغلا

 :نيهجو

 = .يبطرقلا سابعلا يبأ مالك يف مدقتملا يناثلا هجولاك :لوألا



 نظلا امف «ضراعلا ىذألا لجأل ؛جرفلا يف ءطولا مرح -لجو زع- هللا ناك اذإو» :هلوق :رخآلاو =

 نم ًاذج ةيرقلا ةعيرذلاو «لسنلا عاطقنال ضرعتلاب ةدسفملا ةدايز عم مزاللا ىذألا لحم وه يذلا شکل

 .یهتنا «نايبصلا رابدأ ىلإ ءاسنلا رابدآ

 يف رهاظ هجولا اذه نأ كش الو ء(ىلوألا ةلالد) یّمسی يذلا وه هجولا اذهو :ةديبع وبأ لاق

 ذايعلاو- طاوللا لهأ لاح وه امك ؛(ناییصلا رابدأ) ىلإ فوشتلا مدعو «(عئارذلا دس) هيلإ مضنیو «میرحتلا

 .-ىلاعت هللاب

 رظنلابو «ميقلا نباو يبطرقلا سابعلا يبأ يمالك عومجم ىلإ رظنلاب- سماخ وأ عبار هجو كلانهو
 :وهو- نانثا مأ هجو امه له «عئارذلا دسو ىلوألا ةلالد :ميقلا نبا دنع يناثلا هجولا ىلإ

 ««متنش ین مکترح ارا مُكَل ثرح مُكؤاسنإ :هلوق دعب €مکیشنأل اومدقو) :-ىلاعت- هلوق

 ؛هل لح مث «طولا نم لجرلا عنم ام هنأ كلذ ىلع لد «دلولا ءاغتبا (حاكنلا) نم يلصألا دصقلا نأ :هنايبو

 باستحا عم انورقم نوكي نأ يغبني (ثرحلا) نایت نإف ؛هيلعو ءدلولا بلط ىلإ تافتلالا هعم ركذو الإ

 .ةنبلأ ربدلا يف ءطولا عم اذه لصحتي الو ءدلولا

 13 /4) هدازلا» يف ميقلا نبا اهحضرأ «ةديدع ةيقلخو ةيسفنو ةيط دسافم ربدلا ءطول :ًاسماخ

 :يه ؛(دعب امو

 صحي الو ءاهّرطو يضقي الو ءاهّقح تقی اهربد يف اهّوطوو «طولا يف جوزلا ىلع ّقح ةأرمللا
 .اهدوصقم

 ىلإ هنع نولداعلاف ؛جرفلا هل يم يذلا امنإو هل قلخُي ملو لمعلا اذهل أيهتي مل ربدلا ناف :اضیاو

 .ًاعيمج هعرشو هللا ةمكح نع نوجراخ ربدلا

 جرفلل نآل ؛مهريغو ةفسالفلا نم ءابطألا ٌءالقع هنع ىهني اذهلو «لاجرلاب رضم كلذ ناف :ًاضيأو

 ءاملا عيمج باذتجا ىلع نيعي ال ربدلا يف ءطولاو «هنم لجرلا ةحارو نقتحملا ءاملا باذتجا يف ةيصاخ

 .يعيبطلا رمألل هتفلاخمل نقتحملا لك جرخي الو

 ,ةعييطلل هتفلاخمل ًاذج ةبعتم تاکرح ىلإ هجاوح) :وهو ؛رخآ هجو نم ريقي اشو

 .هسبالیو ؛ههجوب لجرلاهبقتسیف ءوجنلاو رذقلا لحم هنإف :ًاضيأو

 .ةرفانملا ةياغ اهل رفانم عابطلا نع ديعب بيرغ دراو هنأل ؛ًادج ةارملاب رضي ناف :ًاضيأو

 .لوعفملاو لعافلا نع ةرفنلاو ؛مغلاو مهلا ثدحي هنإف :ًاضيأو

 هيلع ريصت ةشحو هجولا وسكيو «بلقلا رون سمطيو ءّردصلا ملظیو «هجولا دوسي هنإف :اضیاو

 = .ةسارف ىندأ هل نم اهفرعي ءاميسلاك



 م دو بس

0 
 .دواد وبأو [دمحأ] هاور

 . اهرب يف "۳ آرما َعَماج لجر ىلإ هللا ٌرظني ال» :ظفل يفو - 401

 دب الو «لوعفملاو لعافلا نيب عطاقتلاو هدیدشلا ضغابتلاو ةرفلا بجوي هناف :اضیاو - 

 ةبوتلاب هللا ءاشي نأ الإ :حالص هدعب ىجرُي داكي ال ًاداسف لوعفملاو لعافلا لاح دسفي هنإف :ًاضيأو
 .حوصنلا

 اهب امهلدبيو ءامهنيب ةدوملاب بهذي امك ءاهذض امهوسكيو ءامهنم نساحملاب ٍبَهْذَي هنإف :ًاضيأو

 ًانعالتو ًاضغابت

 هللا نم تقملاو ةنعللا بجوي هنإف «مسقتلا لولحو ءمعنلا لاوز بابسأ ربكأ نم هنإف :اضيأو

 تلح دق دبع ةايح فيكو «هنمأي رش يأو ءاذه دعب هوجري ريخ يأف «هيلإ هرظن مدعو هلعاف نع هضارعإو

 هيلإ رظني ملو ههجوب هنع ضرعأو .هتقمو هللا ةنعل هيلع

 قلا نسحتسا ؛بلقلا اهدقف اذإف «بولقلا ةايح وه ءايحلاو ةلمج ءايحلاب بهذي هنإف :اضيأو
 .هداسف مكحتسا دقف لئتيحو «نسحلا حبقتساو

 بش هيلع هللا بکر مل عبط ىلإ هعبط نع ناسنإلا جرخیو هللا اهبكر امع عابطلا ليحي هنإف :ًاضيأو
 لشتيح بيطتسيف «ىدههلاو ٌلمعلاو بلقلا نسکتا عبطلا نس اذإو «سوكتم ٌعبط ره لب «ناويحلا نم

 .هرايتخا ريغب همالکو هّلمعو هّلاح ٌدسفيو «تاثیهلاو لامعألا نم ثييخلا

 .هاوس هثروی ال ام ةأرجلاو ةحاقولا نم ثروي هنإف :ًاضيأو

 .هريغ هثروي ال ام ةراقحلاو لافّسسلاو ةناهملا نم ثروي هنإف :ًاضيأو

 هال مهراسقتحاو هل سانلا ءاردزاو ءءاضغبلاو تقملا ةلح نم دبعلا وسكي هنإف :اضیاو

 عابتاو هيده يف ةرخآلاو ايندلا ةداعس نم ىلع همالسو هللا ة ةالصف « «سحلاپ هاشم وه ام هل مهراغصتساو

 ,«هب ءاج امو هيده ةفلاخم يف ةرخآلاو ايندلا كالهو هب ءاج ام

 ال صصق» يف امهتركذ ؛ناررض اهيلع ُدازّيو :میقلا نبا اهركذ يتلا ٌرارضألا يه هذه :ةديبع وبأ لاق

 .نيمآ «ةيفاعو ريخب هرشن هللا رسي ««تبثت

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 .«هنآرما» :(ب) يف قفز

 ةريره يبآ ثيدح ظافلأ نم مهريغو يواحطلاو هجام نباو يئاسنلاو قازرلادبع ظفل اذه (۳)
 .قباسلا -هنع هللا يضرح



 جب 0 يج جم ج ج تی

 ًانهاك وأ «اهربث ىف ةأرما وأ ءاضئاح ىتآ ْنَم» :لاق وقت ىبنلا نعو -5
 دواد وبآ هاور 7 لمحم ىلع لز امم -ئرب :لاق وآ- وفك دقف هقدصف

 هافوقوم يورو «ربدلا يف ةأرما وأ ًالجر ىتأ لجر ىلإ هللا رظني الا :هعفر سابع نبا نع دهاش هلو -

 .حصأ وهو

 ءاسنلا نايتإ ةيهارك يف باب) عاضرلا يف يذمرتلاو 2077 /۳) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 نباو ( ۵ «دنسملا» يف ىلعي وبأو «۱۱۵) (ءاسنلا ةرشع) يف يناسنلاو ۱۱۷ مقر) (نهرابدآ يف

 (Te ؟حيحصلا» يف نابح نباو 0137١ /9) (لماكلا» يف يدع نباو «6۷۲۹) ؟ىقتنملا» يف دوراجلا

 يف يمهسلاو (476 ۰1۳۸ مقر) (قالخألا ئواسم» يف يطئارخلاو «(«ناسحإلا» - 46۱۸و 4١47و

 نع ءرمحألا دلاخ يبأ قيرط نم )1۹/1١-۷٠( «یلحملا» يف مزح نباو «((041) «ناجرج خیرات»

 .هعفر سابع نبا نع ؛بیرک نع «ناميلس نب ةمرخم نع «نامثع نب كاحضلا

 .ةالجر یتآ» نود رب يف را یتا لجر ىلإ هللا رظني الا :مهضعب دنع هظفلو

 يف رجح نبا لاقو ؛مزح نباو نابح نبا هححصو «*بیرغ نسح ثيدح اذه» :يذمرتلا لاق

 امك- رازبسلا لوق هلثمو «تاعوفرم ديري- «دلاخ يبأ ريغ هيوري ملعأ ال :يدع نبا لاق» :(۱۹۲ /۸) «تفلا»

 دلاخ وبأ هب درفت ءاذه نم نسحأ دانسإب سابع نبا نع یورپ هملعن ال» -(۱۸۱ /۳) «ريبحلا صيخلتلا» ىف

 .«رمحألا

 لاق ؛ءيش هظفح يف «نايح نب ناميلس «رمحألا دلاخ ابأ نكل ,حیحصلا ةاور نم مهلك هتاور :تلق

 .ىطخيو هظفح ءوس نم يأ امنإو .ةحلاص ثيداحأ هل :يدع نبا لاقو .ةجحب سيلو قودص :نيعم نبا

 قافتال ةجح هتدايز مزلي نمم سيل :رازبلا لاقو .ةجحب سيلو قودص :نيعم نبا لاق امك لصألا يف وهو

 .ًاظفاح نكي مل هنأ لقتلاب ملعلا لهأ

 ىلع ًافوقوم هب كاحضلا نع هاور (تاجردب هنم قثوأ وهو) ًاعيكو نأ ءانه أطخأ هنأ ىلع لدي اممو

 .سابع نبأ

 )1١5(. (ءاسنلا ةرشع) يف يئاسنلا هجرخآ

 .«عوفرملا نم مهدنع حصأ وهو :(۱۸۱ /۳) «صيخلتلا» يف ظفاحلا لاق

 .ةفوقوم ىرخأ قرط يئاسنلا دنع هلو

 ىلع يقيلعت يف اهنم ًاضعب تجرح دقو ؛ماقملا اذه يف اهدرس بعصي هرخآ ثيداحأ ميرحتلا يفو
 .قفوملا هللاو «لقتسم ءزج يف اهدرفأ يلعلو «ةنملاو دمحلا هللو «عبط دقو ؛(4-400 8۷ /0) «نیعقوملا مالعإا

 -يف يذمرتلاو ۳۹۰6 مقر ۱۵ /5) (نهاكلا يف باب) بطلا باتك يف دواد وبأ هجرخأ (۱)



 ةراهطلا باتك يف هجام نباو (۱۳۵ مقر 747 /۱) (ضتاحلا نايتإ ةيهارك يف ءاج ام باب) ةراهطلا باوبأ-

 ۰۹۰۱5 مقر) «یربکلا ننسلا» يف يئاسنلاو 1۳۹ مقر ۲۰۹/۱) (ضناحلا نايتإ نع يهنلا باب)

 ٤٨۸ ٤۷1( /۲) (دنسملا» يف دمحأو ؛!مهنتس) يف (۱۹۸/۷) يقهيبلاو (۱۱۳۱) يمرادلاو ۷

 «ريبكلا خيراتلا» يف يراخبلاو 1۲۳ /۱) «دتسملا» يف هیوهار نب قاحسإو «(ب /۱۳۲ق) «نامیالااو

 «(۱۰۷ مسقر) «یقتتملا» يف دوراجلا نباو «(۲ ۲۵۲-۵۳ /1) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نباو ۱۷-۱3 /۳)

 «ریبکلا ءافعضلا» ىف ارقعلاو 440 /۳) ؛راثآلا يناعم حرشلو ۰ اکشملا» يف يواحطلاو

 يلع وباو ۱۰۱۶ مقر ۷۳۷ /۲) ؛ةنابالا» يف ةطب نباو (0۳۷ /۲) «لماكلا» يف يدع نباو ( ۷

 ؛مرثألا میکح نع «ةملس نب دامح قيرط نم (۱۱۷ مقر ۳۲۱-۳۱۲ /۱) «ماکحألا رصتخم» يف يسوطلا

 .هب «ةريره يبأ نع ؛يميجهلا ةميمت يبأ نع

 .ةريره يبأ نم عامس ةميمت يبأل فرعی ال» :يراخبلا لاق دلاجم نب فيرط همسا ةميمت وبأو

 نع ءيميجُملا ةميمت يبأ نع مرثألا ميكح ثيدح نم الإ ثيدحلا اذه فرعن ال» :يذمرتلا لاقو

 ًاضئاح ىتأ نسما :لاق كك لوسرلا نع يور دقو :ظيلغتلا ىلع ملعلا لهأ دنع اذه ىنعم امنإو ءةريره يبأ
 :يأ- دمحم فعضوا :لاقو :«ترافکلاب هيف رمؤي مل رنک ضئاحلا نابتإ ناك ولف ؛«رانيدب قدصتيلف

 .«هدانسإ لبق نم ثيدحلا اذه -يراخبلا

 .«هیلع عباتي ال :(ميكح) ةمجرت يف ًاقلعم ثيدحلا قاس نأ دعب يراخبلا لاقو :تلق

 ال ميكحو ؛ركنم ثيدحب دامح هنع ثدحت :-(۱۸۰ /۳) «ريبحلا صيخلتلا » يف امك- رازبلا لاقو

 .اريسيلا الإ هريغ هل سيلو «ثيدحلا اذهب فرعي» :يدع نبا لاقو «ا«يشب سيلف هب درفنا امو هب جتحي

 «افوقوم ةربره يبأ نع هدهاجم نع «میلس يبأ نب ثيل نع ةعامج هاور اذم» :هبقع يليقعلا لاقو

 .(سينخ نب ركب) ةمجرت )۱٤۹/۱( يف مهامسو

 .«رفك دقف نهرابدأ يف لاجرلا وأ ءاسنلا نم ًائيش ینآ نم» :ًاعوفوم هب ثيللا نع هقيرط نم جرخأف

 ءاطع نب ديزيو يبراحملاو «شايع نب ركب وبأو دشار نب رمعمو «يروثلا نايفس هاور» :لاقو

 .«هوفقوأف ؛ةريره يبأ نع دهاجم نع ؛ثيل نع ضایع نب ليضفلا نب يلعو «يركشيلا
 .هلوق ةريره يبأ نع ربدلا نايتإ يف حيحصلاو

 نيس لا مقر) ؛ءاسنلا ةرشع» وأ ٩۰۲۰( ۰۹۰۱۹۰۹۰۱۸ مقر) «یربکلا يف يئاسنلا جرخأ

 فلخ نب مشيهلاو «(فنصملا» يف امهالك (414۳/۱۱) قازرلادبعو (۲۵۲ /5) ةبيش يبأ نباو (۶

 راد .ط - ۵۳۸۰ مقر ۳۵۵ /6) «بعشلا» يف يقهيبلاو 6۱۰۱۰۱۰۰ ۰۹4 مقر) «طارللا مذا يف يرودلا

 .هب هثيل نع قرط نم (ةیملعلا بتکلا

 -مقر) ؟یربکلا» يف يتاسنلا هجرخآ دقف هب درفنی مل هنأ الإ فیعض يیلس يبأ نبا وه ثیلو



 نما :لاق ةريره يبأ نع «دهاجم نع «ةميذَب نب يلع قيرط نم (۱۳۵ مقر) (ءاسنلا ةرشع) وأ -٩۱۳۱(

 .ةقث ةميزلب نباو هليج هدانسإو «رفك دقف ءاسنلاو لاجرلا رابدأ ینآ

 نم دحاو ريغ هفعض سين نب رکبو ؛حصأ فوقوملاوا :(۲۷۱/۱) «هریسفت» يف ريثك نبا لاق
 .«نورخآ هكرتو قمئالا

 تام ةميمت ابآ نأ ىلع ءانب تام عاطقنالاک ؛للعلا ضعب نم انثيدح دانسإ ملس نإ :ةدیبع وبآ لاق

 «نیسمخو -عست :لیقو ؛نامث :لیقو- عبس ةنس تام ةريره وبأو ءاهدعب وأ اهلبق وأ نيعستو عبس ةنس

 ةلع نع -هللا همحر- انخيش باجا هوحنيو «سیلدنلاب فرعي الو تقث ةميمت وبأو «ةدراو ةرصاعملاف
 ملسي الف ءةلعلا هذه نم ملس نإ :لوقأ 1 6۳۳ مقر 1۳۷ /۲) «بیهرتلاو بيغرتلا حيحص» يف عاطقنالا

 :ينوقيبلا لاق هدرفت ذتعی ال نم درفت ىلع (رکنملا) حلطصملا ءاملع قلطيو «ميكح درفت نم

 ادرس هلال سا محيال هع يدعت ادم وار هب در لا و کنیلاو

 اهربد يف ةرملا) وأ (ضتاحلا نايتإ) ةظفل نود (۲۷) مقرب تمدقن یرخا قیرط هل ثیدحلاو

 راشآ دقو ««مئاقلاب هدانسإ سیلو# :ظفللا اذه نع انه لاق امل فنصملا نسحأ دقو ءاهنود حیحص وهف
 .هنع هلقن قبس مالكب اب دمحم ىلع لرنأ امم ئرب» وأ «رفک دقف» ةراكن ىلإ يذمرتلا

 :رومأ ةعبرأ ىلع هيبنتلا يقب

 نوبت الو ضيحملا يف ًءاسنلا اولزتعافإ# :-یلاعت- هلوقل ؛قافتاب مارح ضئاحلا نايتإ :لوألا
 .هريغو «(۳۰۲) ملسم هجرخأ «حاکنلا الإ ءيش لک اوعنصا» :ْللَو هلوقلو ۲ :ةرقبلا] «نّرهْطَي یتح

 برق هانمدق امك -ًاضيأ- مارح وهف ؛ربدلا يف ةجوزلا نايتإ امأ :يناثلا

 ةًالحتسم نكي مل اذإ امأو لحتسم ضئاحلا ىنأ نمل هرهاظ ىلع وهف ؛ثیدحلا حص ول :ثلاثلا
 )418/١(. «يذوحألا ةفحت» يف يروفكرابملا هلاق .ةمعنلا نارفك ىلع لمحیف

 نم يوانملا نع ثيدحلا اذه ظفل دنع 7٠١7( مقر )1٩/۷ «ءاورالا» يف انخيش لقن :عبارلا
 .كانه همالك انقسو (۲۲۷) مقرب مدقتملا ثيدحلا ظفل حّحص

 لاق «فیعض هدنس :يوخبلا لاق» :ثیدحلا اذه دنع ۲١( /1) «ضيفلا» يف لاق يوانملا نأ حلاو
 عبرأ هيف ؛سانلا ديس نبا لاقو .يراخبلا هفعض :يذمرتلا لاقو .لاق امك وهو :-ردصلا :يأ- يرانملا

 يف لاطأو هم ةراكنو ؛عاطقنالاو «هئاور فعضو «-فعضلل بجوم وهو- ةقثلا ريغ نع درفتلا :للع

 نع مرثألا ميكح قيرط نم مهلك هوور :يرذنملا لاقو .مئاقلاب هدانسإ سيل :«رئابكلا» يف يبهذلا لاقو .هنايب
 «ةريره يبأ نع -دلاجم نب فيرط :هباوصو ءاذك- !دلاخ قيرط وهو «ةميمت -يبأ :هباوصو ءاذك- نبا

 ةميمت -يبأل :هباوصو- نبال فرعی ال :يراخبلا لاقو .اذه انايعأ :لاقف ؟ميكح نم :ينيدملا نبا لئسو

 2 .«ضيفلا» يف ام یهتنا «ةريره يبأ نم عامس



 4 کلا

 .[مئاقلاب هدائسإ سیلو .يذمرتلاو

 ؟ةاصحب ةتفذحف نذإ ريغب كيلع عّلُطا اجر نأ ول» هك يبنلا لاقو - هد

 .هيلع قفتم حاج كيلع ناك ام ؛هنيع تأقفف

 او نأ مهل لح ذقف مهنذإ ريغب موق تیب يف عطا نما لكي لاقو - 01
 .ملسم هجرخأ "هی

 هللا یضر-] سابع نبأ نع کل [ةیلاملا يبآ نع «نيصحلا نب دايز] -۷

 مكلبق ناك نم َكَلَه امف ؛َرلغلاو مكاّيإ» :ةال هللا لوسر لاق :لاق «””[-امهنع

 :لاق ««هتاقثا يف نوفلخ نبا نع )١188/4( «لامكلا بیذهت لامكإ» يف ياطْلْعُم لقن :ةديبعوبأ لاق =
 اذهو ءاةقث وهو وه نم نبا يردأ ال مرثألا ميكح :ينيدملا نب يلع نع يضاقلا قاحسإ نب ليعامسإ لاق»

 (۵ مقر) «ةبييش يبأ نب نامثع نب دمحم تالاؤس» يف ام كلذ دكؤيو هاب لهجو هنيع فرع هنآ ىلع لدي

 :(۱۳۳۷ مقر) «يناتسجسلا دواد ابأ يرجآلا ديبُع يبأ تالاوس» يفو «ةقث اندنع ميكح ناكا :هنع لاقف ءهل

 ءاهنع ةملس نب دامح نع هديعس نب یحی هنع ثدح «ةقث :لاقف ؛مرثألا ميكح ثيدح نع دواد ابأ تلأس»

 .(40۲ /۲) «بيذهتلا»و :(0۸۷ /۱) «نازيملا» :رظناو .؟هننسا يف هيلع تكس اذلو

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 يف ءاملعلا نيب فالح عقو ؛ةاضئاح ىتأ نما :ةظفل ةحص مدع نم ؛قبس ام ىلع اب :(ةدئاف)

 ؟ال مأ (ةريبك) وه له :ربدلا يف ءطولا مكح

 ةضورلا يفو «اةریبک اهلآ ىلع يعفاشلا صن :(۲۱۳ /۳) «ملسم حيحص حرش» يف يوونلا لاق

 همحر- يعفاشلا نأ «هعومجم» نم (ضيحلا) باتك يف يلماحملا لقنو» :(۲۲ ۲۲۳-4 /۱۱) «نيبلاطلا

 ١ .«ةريبك ضيحلا يف ءطولا :لاق -هللا

 (هل ةيد الف هنيع اوؤقفف موق تيب يف علطا نم باب) تايدلا باتك يف يراخبلا هجرخآ (۲)

 مقر 1799/77 (هریغ تيب يف رظنلا مسیرحت باب) بادآلا باتك يف ملسمو 1٩۰۲ مقر ۲6۳ /۱۲)

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم )٤٤( دعب (۸

 نم (4۳) دعب (۲۱۵۸ مقر) (هريغ تيب يف رظنلا ميرحت باب) بادآلا باتک يف ملسم هجرخأ (۳)

 .-هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (6)

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (0)



 ها خش شا CAE يذمرتلاو دواد وبأ اف )یلغلاپ

 (يمرلا یصح ردق باب) كسانملا يف هجام نباو «(۲۱۵ /۱) هدنسم» يف دمحأ هجرخآ (۱)
 «تاقبطلا» يف دعس نباو ۰6۳0۸ /9) (یصحلا طاقتلا باب) جحلا يف يئاسنلاو 6۳۰۲۹ مقر 9
 ىلعي وبأو :(۲۸7۷) !هحیحص» يف ةميزخ نباو :(8۷۳) «ىقتنملا» يف دوراجلا نباو ۱۰ /۳
 «ريبكلا» ىف ف يناربطلاو «(«ناسحإلا» - ۳۸۷ ۱) «هحیحصا يف نابح نباو (۲6۷۳ و ۲۸۲۷) «هدنسما يف

 ۱0۱۲۷ /۵) «یربکلا نتسلا» يف يقهيبلاو ۶1۱/۱) !كردتسملا» يف مکاحلاو ۱۳۷۸و 1741
 .هب نيصح نب دايز نع «ةليمج يبأ نب فوع نع قرط نم (۲۲۳/۲) «ةیلحلا» يف ميعن وبأو

 .يبهذلا هقفارو مكاحلا هححصو

 .هدحو ملسم لاجر نمف ؛نيصحلا نب دايز ريغ ؛نيخيشلا لاجر تاقث هلاجرو

 :لاق نكل .هب هفوع نع ناميلس نب رفعج قيرط نم (۱۲۷ /) ؟یربکلا ننسلا» يف يقهببلا هاورو
 !!(لضفلا دئسم) نم هلعجف ؛سابع نب لضفلا نع ؛سابع نبا نع

 نم (۲۸۲۸) ةميزخ نباو .ناطقلا ىيحيو ةيلع نبا ليعامسإ قيرط نم (۳۶۷/۱) دمحأ هاورو
 .هب فوع نع ناطقلا ىبحي قيرط

 .لضفلا وأ هللادبع :فوع كش نكل

 نم هنم قبسأ وه نمو «لضفلا كردآ ةيلاعلا ابآ نإف رضي ال كشلا اذه ناف ؛لاح لك ىلعو
 «رمع فلخ ىلصو «ركب يبأ ىلع لخدو «نيتتسب ايب يبلا ةافو دعب ملسأو ؛ةيلهاجلا كردأ دقف ءةباحصلا
 «نسيصح نب دايز طقسأ نکل .هب هفوع نع ديز نب دامح قيرط نم (۹۸) «ةنسلا يف مصاع يبأ نبا هاورو

 يف يبعذلاو ءايضلاو :مکاحلاو «نابح نباو «ةميزخ نبا هححص «-ىلاعت هللا ءاش نإ- حيحص ثيدحلاو
 ۱۰3 ص) (ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» يف ةيميت نباو ۱۳۷/۳ «عومجملا» يف يووتلاو ۱ صیخلتلا»

 .(۱۲۸۳ مقر) (ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابل الا انخیشو

 هللو- ةعوبطم ةدرفم ةلاسر يف يواخسلا اهعمج «ةريثك رانآو ثيداحأ ولغلا نع يهنلا يفو

 .«طرتستف اولخ نكت ال نع طبضنا يذلا باوجلا» :ناونعب يقيقحتب -دمحلا

 نيدلا يف ولغلا ةلكشم» :اهنم هيلع تفقو ام مهأ نم هولغلا ةرهاظ يف ةديج تاسارد نيرصاعمللو

 ءاةرصاعملا نيملسملا ةايح يف نيدلا يف ولغلا» :-ًاضيأ- هلو «قحيوللا نمحرلادبعل ؛رضاحلا رصعلا يف
 رهارظ :نيدلا يف ولغلا» ينايرغلا قداصلو ««ولغلا» لبشلا يلعلو ء؟نيدلا يف ولغلا ةرهاظ» ىلع نب دوبعلو

 هوض يف اهجالعو باهرإلاو رلغلاو فرطتلا لماوع» كعلا دلاخلو .«فوصتلا ولغو فرطتلا ولغ نم

 = .«ةنسلاو نآرقلا



 ."1[يوقلاب انس سيلو
 الو قلا َرْيَغ مکیید يف اوُلْعَت ال باتکلا َلْهَأَي لف» :-ىلاعت- هللا لاقو

 . 4 لیلا ءاونس نع اوُلَضَو اريك اوُنَضأَو لبق نم اوُلَ ذق موق او اوت

 "*رثابکلا نم نيدلا يف ولغلا مزح با دع دقو

 نم» :لاق و يبنلا نع " [-امهنع هللا يضر-] رمع نبا نعو -۸

 .هجام نيا هاور هللا نم سيلف [هللاب] ضرب مل نمو «َضْرَيْلف هللاب هل تلخ

 هقرابعلا يف زوجت نيدلا ىلإ ولغلا ةبسنف «نيدلا يف ولغلاو مکایو» :ِلي هلوق نأ انه هركذ يغبني اممو =

 .هسفن نيدلا ال «نيدتلا بولسأ ىنعم ىلع

 .0) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 .ةيآلا *...مكنيد يف اولغت الو :اذكه (ب) ةخسن يف تءاجو .۷۷ :ةدئاملا (۲)

 - اهنمو» :لاقف ؛(رئابكلا) نمض (يقيقحتب - ۵۸۲ /0) «نيعقوملا مالعإ يف ميقلا نبا هدع (۳)

 .«كرشلا ىلإ | ةريبكلا نم يقتري دق اذهو «هتلزنم هب ىدعتي ىتح قولخملا يف ولغلا -رثابکلا نم :يأ

 هيف ناطيشللو الإ رمأب ُهللا رمآ امف» ۱۷0 «نيكلاسلا جرادم» يف افا ميقلا نبا لاقو

 يداولاك ؛هيف يلاغلاو هنع يفاجلا نيب طسو هللا نيدو لو طارفإ ىلإ امإو «ةعاضإو طيرفت ىلإ امإ :ناتعزن

 هل عّيضُم رمألا نع يفاجلا نأ امكف ءنيميمذ نيفرط نيب طسولاو «نيتلالض نيب ىدُهلاو «نيلبج نيب
 .الحلا هزواجتب اذهو حلا نع هريصقتب اذه ؛هل عّبضم هيف يلاغلاف

 .() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام ()

 271١١ مقر 514/١1 (ضريلف هللاب هل فح نم باب) تارافكلا باتك يف هجام نبا هجرخآ (۵)

 :لاقف ياب فلحي الجر يلي يبلا عمس :لاق هرمع نبا نع «عفان نع «نالجع نبا ثيدح نم

 0 ..فلخ نمو قدصيلف هللاب فلح نم + «مکناباب اوفلحت ال»

 .««يش يفا :ةدايز ثيدحلا رخآ يف (ب) يفو ؛نيلصألا نم طقسو «هنم هنأ نيتفوقعملا نيب امو

 انخيش هرقأو «؟تاقث هلاجر «حيحص هدانسإو» :(۱8۳ /۲) «ةجاجزلا حابصما يف يريصوبلا لاق

 ۰6۲۹۹۸ مقر ۳۱ /۸) «ءاورإلا» يف ينابلألا

 يقتري ال ثيدحلا نسح قودص هنإف «نالجع نب دمحم لجأ نم ؛نسح هدانس) :ةديبع وبآ لاق
 .ةحصلل هثيدح



 زاها
 الد : يل يبنلا لاق] :لاق هنع هللا يضر- قیدصلا ركب يبأ نعو -۹

 .فيعض دنسب يذمرتلا هجرخآ اپ الو ٌنانم الو * ج َةّنجلا لخدي

 ثوب نم عّيضُي نأ ًامثإ ءرملاب ىفك» ول يبنلا لاقو 4١-

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام )١(

 .داسفلاب سانلا نيب ىعسي يذلا عاذخلا :بخلا ()

 نباو ۱۹7۳ مقر ۳4۳ /4) (ليخبلا يف ءاج ام باب) ةلصلاو ربلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ (۳)
 ظفللا نود ًارصتخم (۳۹۹۱ مقر ۱۲۱۷ /۲) (كيلامملا ىلإ ناسحإلا باب) بد الا باتك يف هجام
 ا مقر ۹0 /۱) یلعی وبأو (۸۰۷) يسلايطلاو ١١( 0۷ 4 /١)دمحأو نوکذملا

 نب ةرم نع «دفرف نع «ىسوم نب ةقدص قیرط نم ٩۸( مقر) «قيدصلا ركب يبأ دنسم» يف يزورملاو
 .-هنع هللا يضر- ركب يبأ نع ؛ليحارش

 نبا وه دقرفو هفعض ىلع قفتم يقيقدلا ىسوم نب ةقدص «فنصملا لاق امك ؛فيعض هدانسإو

 نكي مل هثیدحلا يف يوقب سيل حلاص لجر :دمحأ لاقو .ريكانم هدنع :يراخبلا لاق ءيخبّسسلا بوقعي

 .تاركنم ةرم نع يوري «ثيدح بحاص

 .«بيرغ نسح ثيدح اذه» :يدمرتلا لاقو

 دمحأ هاور نم ًافرط هريغو يذمرتلا ىور# :لاقو ۲۳۱ /6) «دئاوزلا عمجم» يف يمشهلا هركذو

 .«فیعض وهو ؛يخبسلا دقرف هيفو ؛ىلعي وبأو

 وأ مهعيض نم مثإو كولمملاو لايعلا ىلع ةقفنلا لضف باب) ةاكزلا باتك يف ملسم هجرخآ (4)
 سبحي نأ امثإ ءرملاب ىفك» :ظفلب ورمع نب هللادبع ثيدح نم (447 مقر 547 /۲) (مهنع مهتقفن سبح

 .«هتوق كلمي نمع
 بتکلا راد .ط - ٩۱۷۲ مقر ۳۷۹/9) «یربکلا نئسلا» يف يئاسنلا :روكذملا ظفللاب هجرخآو

 ۰۱۹۳ ۰۱۱۰ /۲) دمحأو «(۱1۹۲ مقر) «ننسلا» يف دواد وبأو «(546 مقر) «ءاسنلا ةرشعا وأ (ةيملعلا
 - 1۲1۰) هحیحص» يف نابح نباو ءادئسملالا يف امهالك (۲۲۸۱) يسلايطلاو (۱۹۵ 4
 8۱۵ /۱) «كردتسملا» يف مكاحلاو «(۱8۱۲ ۰۱6۱۱) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو ء(!ناسحإلا»
 .(۱۳۵/۷) «ةیلحلا» يف ميعن وبأو 076 /۹و 571۷ /۷) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو

 - 4۱۷۷ مقر ۳۷٤ /5) ؟ىربكلا» يف يئاسنلاو ( ٠ ) «فنصملا» يف قازرلادبع هجرخأو
 يف يطئارخلاو »)0۹4 مقر) «دنسملا» يف يديمحلاو »)44 مقر) «ةرشعلا» وأ (ةيملعلا بتکلا راد .ط

 -«باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو )٤/ ٥٠١(« «كردتسملا» يف مكاحلاو 1۳۵ مقر) «قالخألا مراكم»



r آ 
 مس ام لكب ثّدحي نآ امت ءرملاب یفک» :لاقو -۱ 7

 هللا نإ لری مو ٍلْخبْلاب سا نوری نویی :- ىلاعت- هللا لاق
 ."”6ُديِمَحْلا يا وه

 همای موی هب اوُلِخَب ام نویس :-یلاعت- لاقو

 نم مکن هل لیبنس يف وقف نوا ءالو مس اه :-یلاعت- لاقو

 .94ءارفقلا مو يلا هللاو میشن نع لحي امنإ لحن نمو لی
 هری . یتحلاب بذکو . یتفتساو لب نم اأو :-یلاعت- لاقو

 ی "یر ال لام هنع يبغي مو . ىَرْسْعْلِل

 .ذَيلاَم ينع ینغآ ام :-یلاعت- لاقو

 ."74نوُربكَتسَت تک مو مکعنج مکتع ینغآ ام :-یلاعت- لاقو

 نب بهو نع «يعيبسلا قاحسإ يبأ قیرط نم مهعیمج ؛؟توقیا :لدب «لوعی» :ظفلب (۱6۱۳ مقر)-

 يلجعلاو نيعم نبا هقثوو «قاحسإ يبأ ريغ هنع وري مل رباج نب بهوو .هب ورمع نب هللادبع نع «رباج
 داكي الا :لاقو ؛ينيدملا نبا نع هتلاهج (۳۵۰ /6) ؛نازيملا» يف فتصملا لقنو «(584 /0) نابح نباو

 .«فرعي

 مهب ةيادبلا مزلیو «هتقفن ناسنإلا مزلت نم ىلع قافنإلا يف ةلهاسملا يغبني ال هنأ :ثيدحلا ىنعمو

 .ملعأ هللاو «مهتجاح عم مهريغ ىلع قافنإلا هل سيلو «قافنإلا يف

 .(۱۸۷) مقرب هجيرخت ىضم (۱)

 .(ب) يف ةمات ريغ ةيالاو ۲6 :ديدحلا (۲)

 .(ب) يف ةمات ريغ ةيآلاو ۱۸۰ :نارمع لآ (۳)

 .(ب) يف ةمات ريغ ةيآلاو كل :دمحم (4)

 .(ب) يف ةماث ريغ تايآلاو ۸-۰۱۱ :ليللا ()

 .۲۸ :ةقاحلا (5)

 .54 :فارعألا (۷)



i:زاد س لا  

 .6[۱نوُحلقْلا مه كيلوأف هیت حش قوب نمو :-یلاعت- لاقو]

 اواو «ةسايقلا موی تامل ملا ناف ؛ملظلااوق» :لي يبنلا لاقو -۲
 اولحتساو .مهءامد اوكفَس نأ ىلع مهلمح «مکلبق ناك نم كلهآ حشلا نإف ؛حشلا .fe 2 1 ium ۳ 2 و

 .ملسم هجرخآ " مهمراحم

 .)«لخبلا نم ید ءاد يآو» :ِِلي "[يبنلا] لاقو ۳

 باجعاو تم یوسهو غاطم حش :تاكلهم ثالث» :ثیدحلا يفو 8
 . “یارب يأر يذ لک

 )١( :رشحلا ۹.

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)
 ثيدح نم (۲9۷۸ مقر 1997 /8) (ملظلا ميرحت باب) ةلصلاو ربلا باتك يف ملسم هجرخآ (۳)

 .-هنع هللا يضر- هللادبع نب رباج

 ,() نم طقس نيتفوقعملا نيب ام ()

 بئاونل سمخلا نأ ىلع ليلدلا نمو باب) سمخلا ضرف بانك يف يراخبلا هجرخأ (0)
 مقر ۹۵ /8) (نيرحبلاو نامع ةصق باب) يزاغملا باتك يفو (۳۱۳۷ مقر ۲۳۷-۲۳۸ /۷) (...نيملسملا

 .هلوق قیدصلا ركب يبأ نع ۳

 وهو «هعفر هللادبع نب رباج ثیدح نم هريغو ۲۹۲ مقر) ادرفملا بدآلا» يف يراخبلا هجرخأو
 .(۲۲۷) مقرب !درفملا بد الا حيحص» يفو .حيحص

 :(یود) نم زومهم ريغ «یودآ» عقو اذک :ضایع لاق :(۲6۲ /7) ؛يرابلا حتف» يف رجح نبا لاق

 .ةزمهلا اولهس مهنآ ىلع لمحیف «ءادلا نم هنال ؛زمهلاب (أودأ) :باوصلاو «هفوج يف ضرم هب ناك اذإ

 مقر) «ةسلاجملا» يف يرونيدلاو يفمدئارز) - ۱ مقر ۰ /۷ «هدنسم يف رازبلا هجرخآ (1)

 -۲۱6/۱) «باهشلا دنسم يف يعاضقلاو :(64۷ /۳) «ريبكلا ءافعضلا» يف يليقعلاو «(يقيقحتب - ۹
 يزوسجلا نبا هقيرط نمو- (۳۷۲ مقر) «قالخألا یواسم» يف يطئارخلاو 4۳۱۷ :۳۲ ۰۳۲۵ مقر ۵
 يف میعن وبأو ؛(ينانبللا رکفلا راد .ط - ۳۱۰ ص) «مالکلا مذ يف يورهلاو 4۲۳-2 ص) «یوهلا مذ» يف

 نع :ةبتع نب بويأ نع قرط ةثالث نم (4۷۵ مقر ٩۷۱ /۱) «بعشلا» يف يقهيبلاو 6۳1۳ /۲) «ةيلحلا»
 = .«...تایجنم ثالثو «تاكلهم ثالثا :هيفو ؛هعفر سنأ نع «ةداتق نع «يدبعلا ركب نب لضفلا



 «يلامألا» يف بتاکلا ملسم يبأل (۱۸۰۲ مقر) «ةحيحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألا انخيش هازعو =

 .ةبتع نب بويأ نع (۱/۲۲۱)

 .ةبتع نب بويأو «يدبعلا ركب نب لضفلا هيف ءأدج فيعض هدانسإو
 نسع ؛ماشه نع ؛ميهاربإ نب ةمركع هاورو «ةداتق ثيدح نم بيرغ ثيدح اذه :هبقع ميعن وبأ لاق

 .«-هنع هللا يضر- سنأ نع هقداتق نع «ريثك يبأ نب ىبحي

 .قيرطلا هذه ينأتسو :تلق

 .«نيل اهيف دیناسأب سنأ ريغ نعو هجولا اذه ريغ نم سنأ نع يور دقو» :هبقع يليقعلا لاقو

 «تبثي هجو نم هيلع عباتي الو قداتق نع يدبعلا ركب نب لضفلا» :هلبق لاقو

 هنع الو ءلضفلا الإ اذکه هوري مل اذهو» :-تاكلهملا الإ يورهلا دنعو هدنع سيلو- رازبلا لاقو
 .«بريأ الإ

 .«ركنم هثیدحو «فرعي ال» :(۳۶۹/۳) ؛نازیملا» يف (لضفلا) نع يبهذلا لاقو

 يف نيهاش نباو «(«راتسألا فشک» هدئاوز - ۸۰ مقر 94-750 /1) «هدنسم» يف رازبلا هجرخأو

 يور هلاو «ب/۹۳ق/۲۹ج) «يلامآلا» يف نارشب نباو «(056 ۰۳۳ مقر) لامع الا لئاضف يف بیغرتلا»
 يف يناذمهلا ءالعلا وبآ هقيرط نمو- (1148 /5) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ۳۱۰-۳۱۱ ص) «مالكلا مذ» يف
 دايز انثلح :داقرلا يبأ نب ةدئاز نع قرط نم -۱۳ مقر) «فالتخالا مذو داقتعالا ركذ يف اهباوجو ايتف»

 .«تاجرد ثالثو «تارافك ثالث» :روكذملا ىلع ةدايز هيفو «هعفر سنأ نع «ي ريما

 .ًادج فيعض هدنسو

 .-ًاضيا- فيعض يريمنلاو ءيريمنلا نع اهيوري ةديدع ثيداحأ هل ترک «ثيدحلا ركنم «ةدئاز هيف

 نمو -(۲۷۰ ۰۱۲۱ مقر ۳۳۰ ۵4-1۰ /۲) «ناهبصأب نیئدحملا تاقبط» يف خيشلا وبأ هجرخأو
 نع «ريثك يبأ نب ىيحي نع ؛ماشه نع «ميهاربإ نب ةمركع نع -(۲۱۸ /۲) «هيلامأ» يف يرجشلا هقيرط

 .هب هعفر سنأ نع «ةداتق

 .(۱۸۸ /۲) (نیحورجملا» يف امك ؛4ليسارملا عفريو «رابخألا بلقي نمم ناک» اذه ةمركعو

 باحصأ نيأو مدع يهف ؛ديدش اهفعضو ءةداتق نع ىلوألا قيرطلا نع ةبارغلا عفرت ال هذه هقيرطف
 !؟ثيدحلا اذه لثم نع راثكلا تاقتثلا ةداتق

 :امهب حرفي ال سن نع نارخآ ناقیرط ثیدحلل يقب

 «ىسنكلا» يف يبالودلاو (۵46۸ مقر ۶ /7) ؛طسوألا» يف يناربطلا اهجرخأ :ىلوألا

 -لجر ءاج» :لاق نیصحلا يبأ مکحلا نب دیمح نع (۲۱۳/۱) ؟نيحورجملا» يف نابح نباو (۱ /۱0



 .هركذو ؟...سنأ انثدح :نسحلا لاقف ؟لوقي ًاسنأ تعمس ام !ديعس ابأ اي :لاقف «سلاج انأو نسحلا ىلإ“

 ۱۳۲۳۷ ةورمب هتاعومسم نم ىقتنملا» يف ءايضلل (۱۸۰۲) هةحیحصلا» يف ينابلألا انخیش هازعو

 .قيرطلا اذه نم

 .«ةرعرع نب دمح هب درفتو مکحلا نب ديمح الإ نسحلا نع ثيدحلا اذه وري مل» :يناربطلا لاق

 .نابح نباو يبالودلا دنع روصنم نب دواد -ًاضيأ- هنع هاور نكلو مکحلا نبا هب درفت ؛معن :تلق

 .ًادج ثيدحلا رکنم» :نابح نبا هنع لاق هدیمح هيف دج فيعض هدانسإو

 «طسوألا» يف يناربطلاو رازبلل هيف اهازعو ؛(١/41) ؛عمجملا» يف يمئيهلا قيرطلا هذه تتافو

 ,«هب جاجتحالا يف فلتخم امهالكو «يريمنلا دايزو داقرلا يبأ نب ةدئاز هيفو» :لاقو

 !تضم دقو !!ةدئاز قیرط نم «طسوألا» يف سيل وهو

 018 /1و ةميدقلا .ط - ١147-١47 /1) «ملعلا نايب عماج» يف ربلادبع نبا اهجرخآ :ىرخألاو

 .هعفر سنأ نع «ملاس نب منغي قيرط نم (يزوجلا نبا راد .ط - ٩۱۱ مقر

 ؛سنآ نع ثدحاا :سنوپ نبا لاقو ء(١٤۱ /۳) «نيحورجملا» يف امك ؛سنأ ىلع عضي ناك منغيو

 .«بئاجعب سنأ ىلع ىئأ» :يبهذلا لاقو «بذکف

 .ةركنم يهو «فعضلا ةديدش اهلك سنآ ثیدح قرط هذهف

 :نايبلا اذهو «ريكاتمو ليهاجمو نيعاضو ىلع اهرادمو دهاوش ثيدحللو

 :رمع نبا ثيدح *

 «يكاطنألا رحب نب ظوفحم نع (۵۷۵۰ مقر ۳۵۱-۳۵۲ /7) «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ

 .رمع نبأ نع «ريبج نب ديعس نع «رانيد نب ءاطع نع «ةعيهل نبا نع «يميمتلا دحاولادبع نب ديلولا انثدح

 الإ ءاطع نع الو «رانید نب ءاطع الإ ريبج نب ديعس نع ثيدحلا اذه وري ملا :هبقع يناربطلا لاق

 .ادانسإلا اذهب الإ رمع نبأ نع ىوري الو «دحاولادبع [نب ديلولا] هب درفت ةعيهل نبأ

 !!«طسوألا» عوبطم نم طقس نيتفوقعملا نيب امو

 .«فرعی ال نمو «ةعيهل نبأ هيفول -41١(: /۱) "عمجملا» يف يمثيهلا لاقو

 -ححصيلف ؛«ییحیا ىلإ ؛طسوألا مجعملا» عوبطم يف فرحتو- رحب نب ظوفحم :تلق
 .اهلصويو اهعفري ثيداحأ هل «فیعض :اولاقو ««بذكي ناك» :ةبورع وبأ لاق .يكاطنألا

 حصي الوا :هيفو 6 /۲) «ءافعضلا يف ينغملا»و (۲4۳۳/۷) «ءافعضلا يف لماکلا» :رظنآ

 = !«هماهتا



 :سابع نيا ثيلح # =

 يف يورهلاو :(515/1) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ۱۸۸۲ /0) «لماکلا» يف يدع نبا هجرخأ

 نع خور نب نابيش نع (۸۸ مقر ۱6۲ ص) «ةدمعلا» اهتخیشم يف ةدهشو 4۳۱۱ ص) «مالکلا مذ»

 .طقف تاکلهملا ركذب هنع هبعك نب دمحم نع ؛نومیم نب یسیع

 .ءيش هل سيل «ثيدحلا رکنم اذه ىسيعو

 دمحأ نب ميهاربإ قاحسإ يباو ««لاشم الا يف يركسعلل )۹۳۱/۵-٩۳۷( «زنكلا» يف هازعو

 .هب «سابع نبا نع بيطخلاو ««لامعألا باوثا باتك يف يعارملا

 .ىرخأ قيرط هلو

 نع ؛يناسارخلا نوع نب دمحم نع («هدشاوزا - ۸۲ مقر 7/1 «هدنسم» يف رازبلا هجرخأ

 .طقف تايجنملاب هركذو «سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع «ديز نب دمحم

 فيعض هدانساف ؛دحاو ريغ هكرتو «(41/1) (عمجملا» يف امك ؛ًادج فيعض نوع نب دمحمو

 :نم ىرخأ ةرم هاورف ؛هيف برطضي ناكو ءادج

 :ىفوأ يبأ نب هللادبع ثيدح #

 .هب «ليقع نب ىبحي نع «نوع نب دمحم نع («هدئاوز» - ۸۳ مقر 7١ /۱) هدنسملا يف رازبلا هجرخأ

 وهو فيكف بارطضالا لجأ نم طيتحال ةقثل هوحن عقو ولف ؛ثيدحلل رخآًاقيرط سيل اذهو
 !كورتم !؟نم

 :ةريره يبأ ثيدح #

 - ۷۸۲ مقر) «فئاطللا» يف ينيدملا ىسوم وبأو 4۳۱۱ ص) «مالكلا مذ» يف يورهلا هجرخآ

 مقر) ؛ةدمعلا» اهتخيشم يف ةدهشو «(لولغز .ط - ۳۶۲ مقر 11/4 /1) «بيغرتلا» يف يميتلاو ء(زابلا .ط

 .تاكلهملا ركذب هنع «هيبأ نع ءدیعس نب هللادبع نع «دیعس نب ديعس نع (۸۷و 1

 .مهتاو كورتم هدیعس نب هللادبع

 - ۳۵۳ مقر ۲6۰ /۱) ىرخألا ةعبطلا يف انکهو «هییآ نعا :لدب «(هدج نعا :يميتلا دنعو

 .(حلاص نميأ .ط

 نب ركب نع محم نب هللادیبع نع (۷۲۵۲ مقر 4۵۲-8۵۳ /۵) «بعشلا» يف يقهيبلا هجرخأو

 تايجنملا ركذب هعفر ةريره يبأ نع ءجرعألا نع رانید نب ةملس مزاح يبأ نع .فاوّصلا ميلس

 ۲ .تاکلهملاو

 = اچ فيعض هدانسإو



 .ةقلحلا طّسو سلاجلا نعل لكي يبنلا ّنأ ؛يذمرتلا ححصو -6

 نب لهس نع مزاح يبأ نع ٿدحي» :(میلس نب ركب) نع (577 /۲) «لماکلا» يف يدع نبا لاق =

 .«هيلع دحأ هقفاوي ال ام هريغ نعو دعس

 هثيدح بتكيو «ةصاخ قيرطلا اذه نم هب دهشتسي ال ؛(رانيد نب ةملس مزاح يبأ) نع اذه هثیدحو

 خيش :لاقف ؟هنع يبأ تلأسو# :(785/7) «ليدعتلاو حرجلا» يف متاح يبأ نبا لاق مزاح يبأ ريغ نع

 ۱8۸ /۸) نابح نبا هقثوو هثیدح بتكي

 ثداوح) «مالسالا خیراثاو ۲۱۲-۲۱۳ /5) «لامکلا بیذهتاو ۳۵ /۱) «نازیملا» :هل رظناو

 .(۱۳۳ ص ۲۰۰-۱

 يف همساب حیرصتلا عقو .درابلا نباب فرعی ؛يشحجلا یسوم نب رمع نبا وه دمحم نب هللادببعو

 -(517 /۲) «لماکلا» يف ركب نع رخآ ثیدحل هل ةياور

 .ةمجرتب هل رفظآ ملو 4۳۰۷ مقر ۱۰۸/۱) «بابلألا ةهزن يف رجح نبا هرکذ

 قرامع .ط - ۲۸۲ /۱) «بيغرتلا» يف يرذنملا لاق اذه عمو «دیدش اهَعض ثیدحلل قرطلا هذهف

 ءةباحصلا نم ةعامج نع يورم وهوا :سنآ نع يقهييلاو رازبلل هوزع دعب (ثيدحلا راد .ط - ۱۰۲ /۱و

 هقفاوو !!«-ىلاعت هللا ءاش نإ- نسح اهعومجمب وهف ؛لاقم نم اهنم ءيش ملسی ال ناك ناو هدیناسآو

 16۱۸۰۲ مقر) «ةحیحصلا ةلسلسلا» يف ينابلألا انخیش

 .ملعا هلئاو «قرطلا هذه لثم يف ال ءريسيلا فعضلا قح يف نرکی ربجلا نأ فورعملا نمو

 مقر ٩۰ /۵) قلا سَو دوعقلا ةيهارك يف ءاج ام باب) بدلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ (۱)
 دمحأو 4۸۲۲ مقر ۲۵۸ /۶) (ةقلحلا طسو سولجلا باب) بد الا باتك يف دواد وباو( ۳

 ءزج» يف يعيطقلاو «مهدیناسم» يف (۲۹۵۷) رازبلاو (4۳۱ ۰:۳۰) يسلايطلاو (۶۰۱و ۳۹۸و ۳۸6 /۰)

 ۲۸۱/۶(4) «كردتسملا» يف مکاحلاو (۳۸۱/۱) ؟لماكلا» يف يدع نباو ۱۱۹ مقر) «رانید فلألا

 يزوجلا نباو ۹/۱۲-۱۰) «دادغب خيرات” يف بیطخلاو 4۵۲ ۵۲۳۶ /۳) «یربکلا ننسلا» يف يفهيبلاو

 روکذملا اهنم ؛ظافلأب هعفر ةفيذح نع ءزاجب يبأ نع داتق نع قرط نم (۱۱۸۳ مقر) «تایهاولا» يف

 مکاحلاو يدع نباو دواد يبأ دنع امک- اهنمو «!نوعلم ةقلحلا طسو سلاجلا» :-يعيطقلا دنع امک- اهنمو

 .«ةقلحلا طسو سلجی نم ب هللا لوسر نعل» ؛-بیطخلاو

 طسو دعق نم ةي دمحم ناسل ىلع هللا نعل وأ دمحم ناسل ىلع نوعلم» :دمحآو يذمرتلا ظفلو

 .فیعض هدانساو .«ةقلحلا

 !!«حیحص نسحا :يذمرتلا لاق



 ۹ زا ولی

 هللا لوسر "[لاق] :لاق [-هنع هللا يضر-] ةريره يبآ نعو -7

 هجرخأ " «بطحلا ژانلا لکات امك تانسحلا لای دسحلا ّنإف ؛ةسحلاو مكايإ» :للي

 «ميقلا نبا هنسحو !!يبهذلا هقفاوو !!«هاجرخي ملو «نيخيشلا طرش ىلع حیحصا :مکاحلا لاقو =

 .(509 ص) «نیلفاغلا هيبنت» يف ساحنلا نبا هبقعتو «هرهاظ ريغ ىلع هلمحو

 يف امك- ةبعش لاق تدیمح نب قحال :همساو- زلجم يبأ نيب هعاطقنال فيعض هدانسإ لب :تلق

 .اةفيلح زلجم وبأ كردي مل» :-(۳۹۸/۵) (دمحأ دنسم»

 .ةفیذح نع لسري زلجم وبآ ناكولا :(۱۷۱/۱۱) «بیذهتلا بیذهت» يف رجح نبا لاقو

 .«ةفيذح نم عمسي مل زاجم وبأ :نيعم نبا نع يرودلا لاقو» :-ًاضيأ- لاقو

 .659 مقر) «يرودلا خيرات" يف وهو :تلق

 :فیعض تیدحلا» :(۱۳۸ مقر ٩۷ /۲) «ةفيعضلا ثيداحألا ةلسلسا يف ينابلألا انخيش لاقو

 دقو .هكردي مل :دمحأ لاق لب «نیعم نبا لاق امك ینم عمسي مل هنإف ةفيذحو زلجم يبأ نيب عاطقنالا ببسب

 .«دمحأ هلعآ هبو «هانركذ يذلا عاطقتالا نع اعيمج اولهذ

 ,ةبعش نع دمحأ هلقن لب :تلق

 .0) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۲)

 يف يراخبلاو «(4407 مقر ۲۷۱/۶) (دسحلا يف باب) بدألا باتك يف دواد وبآ هجرخآ (۳)

 .هب ؛ةريره يبأ نع «هدج نع هدیسآ يبأ نب ميهاربإ نع لالب نب ناميلس قيرط نم (۲۷۲/۱) «ریبکلا خيراتلا»

 .فّرعي ال هدج :يأ ؛فرعي ال هدج نع ديسأ يبأ نب ميهاربإ :«بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق

 يبتلا نع ةريره يبأ نع هدج نع ديسأ يبأ نب ميهاربإ :«ریبکلا خيراتلا» يف يراخبلا همجرت دقو

 .حصی الو ديسأ يبأ نبا :لاقيو ...لالب نب ناميلس هنع ىور ««دسحلاو مكايإ# زر

 .حضاو وه امك :-حتفلاب- ديسأ حيحصلا نآ يا ؛-مضلاب- ديسأ ىلع دوعي حصي الو :هلوقف
 .هيلع قيلعتلاو (07 /۲) «لامکلا بيذهت»و ءالوكام نبال (16 /۱) «لامکالا» :رظناو

 ةلساسلا» يف وه امك ؛ثیدحلا ىلع دوعي حصي الو :هلوق لعجف -هللا همحر- ينابلألا انخیش امأ

 .حضاو وه امك ظفللا هلمتحي ال اذهو )۱٩۰۲( «ةفيعضلا

 .سنأو رمع نبا نع بابلا يفو

 دمحم نب رمع قيرط نم ٠١( 58) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلا هجرخاف ؛رمع نبا ثيدح امأ



 كلام نع يبنعقلا انثدح :لاق ءيلمتسملا نبا ذاعم نب دمحم اتثدح :بیطخلا صفح يبآ ةصفح يبأ نبا-

 .هب «رمع نبا نع «عفان نع

 .«لطاب دانسإلا اذهف» :لاقو «نازیملا» يف يبهذلا ظفاحلا هركذ اذه رمعو

 ىلعي وبآو 47١١( مقر ۱۸۰۸ /۲) (دسحلا باب) دهزلا يف هجام نبا هجرخأف ؛سنأ ثيدح امأو

 ۱4۱-۱8۷ /۱) «حضوملا» يف بيطخلاو ۱۸۸۷ /۵) «لماكلا» يف يدع نباو (۲ «هدتسما يف

 نع ءطاتحلا ىسيع يبأ نب ىسيع نع :كيدف يبأ نبا قيرط نم ٠١( 54) «باهشلا دنسم» يف يعاضقلاو

 .ًاذج فيعض هدانساو ؛سنأ نع دانزلا يبأ

 .فيعض وهو «یسیع يبأ نب ىسيع هيف دانسإ اذه 755٠(: /۲) يريصوبلا لاق

 هدواد وبأو «سالفلا يلع نب ورمع لاقو .ءيشب سيل :نيعم نبا لاق دقف ءدشأ وه لب :تلق

 .ادانسإ الو انتم اهيلع عباتي ال هثيداحأو :يدع نبا لاقو .كورتم :ينطقرادلاو «يئاسنلاو

 ةيواعم يبأ قيرط نم -(۳۶0 /۲) «ةجاجزلا حابصم» يف امک- «هدنسم» يف ةيش يبأ نبا هاورو

 .هب ؛سنآ نع ؛يشاقرلا ديزي نع «شمعألا نع

 يل

 .-ًاضيأ- كورتم اذه يشاقرلا ديزيو .هب ءسنأ نع «يشاقرلا

 ديزي طقسأف «هب ؛سنآ نع ءةمالس نب دقاو نع «نالجع نبا قيرط نم يدع نبا هاور مث
 .هوفعض دفاو وأ اذه دقاوو !يشاقرلا

 نع ءرازبلا اقيرح نسب نيسحلا نب دمحم قيرط نم (۲۲۷ /۲) «دادغب خيراتا يف بيطخلا هاورو

 .ًاعوفرم سنأ نع هقداتق نع «لاله وبأ انثدح :بيشألا ىسوم نب نسحلا

 هيف رکذی ملو «هتمجرت يف ثیدحلا ُبيطخلا زکذ ؛اذه نيسحلا نب دمحم فیعض دانسإ اذهو
 .ءيش هظفح يف يبسارلا وه لاله وبأو ءائيش

 11680 /۱) ؟ءايحإلا ىلع هقيلعت» يف دانسإلا اذه يقارعلا نسح ؛اذه عمو

 نب ديعس قيرط نم (۳۹۹۶) یلعی وبآو ؛(۰4٩4) دواد وبأ هاور ءرصتخم اذه سنأ ثيدحو

 الیوط اثيدح ركذف :سنا ىلع هوبأو وه لحد هنأ هثدح ةمامأ يبأ نب لهس نأ ؛ءايمعلا يبأ نب نمحرلادبع

 .«تانسحلا رون یفطی دسحلا نإ» :هيفو

 .ةمجرتلا ثيدح نع رصاق هظفلو ؛لوبقم :رجح نبا لاقو «قثو :يبهذلا هيف لاق اذه ديعسو

 -هللا همحرس ينايلألا انخيش هركذ كلذلو ؛اهب ثيدحلا ىوقتي ال ءةيهاو قرط هذهف :ةديبع ربآ لاق

 .(۱۹۰۲ ۰۱۹۰۱ مقر) «ةفيعضلا ةلسلسلا» يف



 1 1 حس جر يحس تک زا
 .دواد وبآ

 فقب نأ ناكل ؟هیلع اذام يصْملا يدي نيب املا ٌملعي ول» :كو لاقو -47
 "ل ا نيعبرأ

 نأ ذحأ دارأف «سانلا نم رتسی ام ىلإ مکذحآ 0 اذ :للك لاقو -۸

 اا هعم امنإف ؛هلئاقُياف ىبأ ناف ؟هرحن 9 ۳)یفدیلف هيدي نيب ٌزاتجي

 )«نیرقلا هعم ناف ؛هلتاقیاف یبآ ناف : ؟ملسل] ظفل يفو -

 :ة هللا لوسر لاق :لاق [-هنع هللا يضر-] ةريره يبآ نعو -۰
 ال زا ءاوثاحت یتح او نمات الو ءاوئمؤت ىتح] ةنجلا نولخدت ال هديب يسفن يذلاو»
 . مكتبي مالسلا اوشفأ e متبباحت هوُحتاعف اذإ ءيش ىلع مکا

 .«ريخا :() يف ()

 مقر ۵۸4 /۱) (يلصملا يدي نيب راملا مثل باب) يلصملا ةرتس باتك يف يراخبلا هجرخآ (۲)

 يبأ ثيدح نم (۵۰۷ مقر 77 /۱) (يلصملا يدي نيب راملا عنم باب) ةالصلا باتك يف ملسمو ۰

 .-هنع هللا يضر- ميهج

 .«يراخبلا حیحصاو () نم تبثملاو ««عفديلف» :(ب) يف (۳)

 ۵۸۱-0۸۲ /۱) (هيدي نيب رم نم يلصملا دري باب) يلصملا ةرتس باتك يف يراخبلا هجرخأ (5)

 نم (۵۰۵ مقر 7557 )١/ (يلصملا يدي نيب راملا عنم باب) ةالصلا باتك يف ملسم هاورو «(۵۰۹ مقر

 .-هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ ثيدح

 .(ب) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام ()

 نسم (۵۰7 مقر ۳۱۳ /۱) (يلصملا يدي نيب راملا عنم باب) ةالصلا باتك يف ملسم هجرخأ (1)

 .-امهنع هللا يضر- رمع نبا ثيدح

 -) نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۷)

 (01 مقر ۷۹/۱) (نونمؤملا الإ ةنجلا لصخدي ال نايب باب) ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ (4)

 .-هلع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم )٩۳( دعب



 - زانو 3
 هلآو دمحم انديس ىلع هتاولصو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو «باتکلا رخآ

 .ملسو هحصو

 كلذ حص :لاق هطخ اهیلعو «فّئصملا ىلع تئرق ةخسن يناث نم تلقن

 .يعفاشلا دمحأ نب دمحم هوم هبتكو

 د ا

 .خسانلا نم فيرحت يهو ««هلوما :لصألا يف )١(

 هرکذ املك هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «باوصلاب ملعأ هللاو «باتكلا رخآ» :(ب) يف (۲)

 باحصأ انتاداس نع هللا يضرو «نيلسرملاو ءايبنألا رثاس ىلع ىلصو «نولفاغلا هركذ نع لفغو نوركاذلا

 .اريثك اميلست ملسو «نيدلا موي ىلإ ناسحاپ مهل نيعباتلاو نيعمجأ هللا لوسر

 نيعبسو نام ةنس روهش نم ريخلا رفص رهش /رشع عباس /ءاعبرألا موي هتباتك نم غارفلا ناكو
 .«يعفاشلا يلع نب دمحم نب ىسيع هّير وفع ريقف دي ىلع ةئم نامثو

 نایب ىلع صرحلا عم «قيقحتو لّمأتو صحف ةرظن باتکلا يف ترظن :-هل هللا رفغ- ةديبع وبأ لاق
 عم :فنصملا نمز يف ةفورعم تناك يتلا تاحلطصملا نايبو «ةبيرغلا ظافلألا حرشو ثیداح الا ةجرد

 ءاننمز يف اعويذو ةروطخ اهرثكأو هرثابکلا رهشأ نم ريذحتلا يف سغنلا ةلاطإو ءانرصع يف اهلباقي ام تابثإ
 دعب نم تأدب ةعطقتم تاقوآو «ةددعتم سلاجم يف هنم ظعاولاو «بيطخلاو «ملعلا بلاط دّوزت ايعارم
 ثلاشلا دحألا موي رصع لبق روطسلا هذه خيرات ناكو ه ۱۶۰۹ ةنس :يأ ؛ةنس وحنب ىلوألا ةعبطلا روهظ

 .تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو ه477١ ةنس «لوألا عیبر رهش نم رشع



 سوم نبدأ نب رسا و نیدلا فرع ةةموظنملا هذه شا
 نيعستو سمخ ةنس ةّجَح ةيرقب دلو «"”يحلاصلا يقشمدلا يسدقملا "”يواّجَحلا

 ۱ .ةيملع هني ىف انو تم ناملو

 ىلع لبقأو «نونفلا لئاوأو نآرقلا أرقو أشن» :* «ةلباولا بحسلا* بحاص لاق

 هرمع يبأ مالسالا خيش ةسردم يف نکسف قشمد ىلإ لحترا مث ءايلك الابقإ هقفلا

 .«هرصع خياشم ىلع أرقو

 هحدمو بهذملا ىلع لئاسملا قيقحت يف داجأو لبانحلا هقف يف عربو

 «قشملب ةلبانحلا يتفم ءةمالعلا مامإلا» :دامعلا نبا هنع لاق «هیلع اونا و ءاملعلا

 .۳هاعرو ًاثدحم هاهبق ًايلوصأ اعراب ًامامإ ناك ءاهب مالسإلا خیشو

 ةداسلا ةخيشم هيلإ تهتنا ءًافشقتم ًالماع ًاملاع ًالجر ناك» :يّرغلا لاقو

 امو ء-نيملسملاو مالسإلا ةريظح ىلإ هللا اهداعأ- (سلبان) ىرق نم (ةَّجَح) ةيرق ىلإ ةبسن )١(

 .اندالب يف ةريهش ةبسنلا هذه تلاز

 «دجملا ناونعاو ؛(۱۲) ؟لمكألا تعنلا»و ۳۲۷(۰ /۸) :بهذلا تارذشا# :ىف هتمجرت (۲)

 ,(۹8) «ةلبانحلا تافبط رصتخماو /(۳0۳) «باقثلا عفرااو ۱۱۳4 /۳) «ةلياولا بحسلا»و 4(: 9
 ۰۱۰۷ /۱) «نونکملا حاضيإلاو (۱۸۱/۲-۱۸۲) «مالسالا ناوید»و ء(۱۹۲ /۳) «ةرئاسلا بكاوكلا»و

 ۰6۳۶ /۱۳) «نیفلژملا مجعم»و ۳۲۰ /۷) «مالعالادو 6۸۱ /۲) «نیفراعلا ةيدهاو

.)۱۱۳۶/۳( )۲( 

 .(۳۲۷ /۸) «بهذلا تارذش» (6)



 رویه سس ۶

 .«یوتفلاو ةلبانحلا

 هیلا راصو ؛دمحآ مامالا بهذم قیقحتب هرصع يف درفنا) :دیمح نبأ لاقو

 ."”(عجرملا

 ةئم عستو نيتسو نامث ةنس لوألا عيبر رشع عباس «ةعمجلا ةليل يفوتو

 .-ىلاعت هللا همحر-

 سانلا اهاقلتو «نابكرلا اهب تراساو «دحاو ريغ اهحّدم «ةديدع تافنصم هل

 هب عفتلا مع ؛«عنقملا راصتخا يف عنقتسملا داز» :اهنم

 بهذم نم حیحصلا هيف درجا «!عافتنالا بلاطل عانقإلا»و 00هظفل ةزاجو عم

 لت رثك ریرحت يف وم وب ماهو نا ئاسملا ةرثكو «لوقنلا ريرحت ذ هلثم الو دحأ فلؤي دمح مامإلا
 عضاوم يف يوادرملا هيف بقعت «عنقملا ماكحأ ريرحت يف عبشملا حيقنتلا ةيشاحاو

 .«بادآلا ةموظنم حرشو «تادرفملا حرشو عورفلا ىلع ةيشاح»و «"ةريثک

 نم ةيلاد يهو ءاهل مدت يتلا هذه يهو ؛«رئابكلا ةموظنم» :-اضیا- هلو
 ؛(ةداهشلا) دنع (۸۳۷/1-4۳۸) «عانقالا هباتک نم اهعمج تيب 4۲ يف (لماکلا)
 :مالک دعب لاق

 .ةرخآلا ىف ٌديعو وأ ءايندلا ىف ٌّدح هيف ام :ةريبكلاو»

 ...ناميإ يفن وأ نعل وأ «بضغ وأ :خيشلا داز

 .(۱۹۲ /۳) «ةرئاسلا بكاركلا» (۱)

 .(۱۱۳۶/۳) «ةلباولا بحسلا» (۲)

 -۱۵۲ /0) هةلبانحلا تافنصم مجعم# :رصحلا هجو ىلع اهل رظناو .(۱۲8) !لمک الا تعنلا» (۳)
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 .(۱۱۳6 /۳) «ةلباولا بحسلا» (4)

 .(۳۲۷ /۸) «بهذلا تارذش» (6)

 .(۱۱۳۵/۲) «ةلياولا بحسلا» (7)



 010 وکلا بح

 ءابرلا لکاو ؛ةمّرحملا سفنلا لتقو كرشلا :انباحصأ ركذ ام ىلع رئابكلا نمو

 «فحزلا موي يلوتلاو «لح ريغب ميتيلا لام لکاو طاوألاو انزلاب فذقلاو نحسلاو

 لاومألا لكأو تقرسلاو «قیرطلا عطقو ؛رکسم لکو رمخلا ٌبرشو طاوللاو ءانزلاو
 نوت تلاوت ةيغلاو ءروزلا ةداهشو هل سيل ام هاوعدو «لطابلاب
 هللا کم ناو «-یلاعت- هللاب ب نظل ةءاسإو هللا ةمحر نم طوتقاو :ةالصلا كرتو
 رجمو «لذحملا حاكنو ةئايثلاو ةدايقلاو ماليخلاو ُنْبكلاو محرلا ٌةعيطقو
 ةوشرلاو «قحلا ريغب مكحلاو «ةاكزلا نمو «عيطتسملل جلا كرتو «لدعلا ملسملا
 ةباحصلا بسو ؛مسلع الب هللا ىلع ٌلوقلاو هرذع الب ناضمر راهن يف ُرطفلاو هيف

 هب اهقاحلاو ءاهجوز ىلع اهژوشنو «لوبلا نم هزتتلا كرتو «نایصعلا ىلع ٌرارصإلاو

 ءاعدلاو «حورلا يذ ٌريوصتو «هلهأ نع ملعلا متکو لا يف اهئايتإو «هريغ نم ًادلو
 بهذلا ةينآ يف ٌبرسشلاو لکألاو لیلا «ٌحوّتلاو ؛لولغلاو تلالض وأ ةعدب ىلإ

 «رمخلا ٌميبو «قيقرلا قابإو باری هخنمو «هتيصو يف يصوملا وجو ةضفلاو

 هژاعاو «نيهجو اذ هنوكو ؛هيلع ةداهشلاو ءابرلا ةباتكو «مارحلا تيبلا لالحتساو

 يسمو ؛رذع ريغب ةعمجلا كرتو «ةميهبلا ناتو ةيعرلا مامإلا رشخو «هبّسن ريغ ًابسن
 .«كلذ ريغو «ةكلملا

 «ةلباولا بحسلا» يف ديمح نبا :مهنم ؛عمج يواجحلل ةموظنملا هذه ركذو

 يلع نب ملاس روتكدلاو (۳۵۳) «باقنلا عفر» يف نايوض نباو .(21170 /)

 يقيرطلا هللادبع روتكدلاو ۲۱۷ ص) «يلبنحلا هقفلا تاحلطصم» هباتک يف يفقثلا

 : .(۱۵۳ /۵) «ةلبانحلا تافنصم مجعم) هباتك يف

 هباتک يف ينيرافسلا دمحأ نب دمحم ةمالعلا خيشلا ةموظنملا هذه حرش دقو
 ًاحدام لاقف ءاهبحاص ىلع فقو دق نكي ملو «''«رئابكلا ةموظنم حرشل رئاخذلا»

 :اهل

 .-ه۱۸۲۲ ةنس «توريب «رئاشبلا راد نع يلعلا ديلو خيشلا قيقحتب عوبطم (۱)



 بس رالی ۱3

 نسحب ««عانقالا» يف ةعقاولا رئابكلا ىلع َة ٍةَلِمَتْسم ةموظنم ىلع قو دقف»

 رثع ملو «قيقرلا رظنلا كلذ بحاص فرعآ مل ينكل «عادبإو و كبح ةلوهسو هوس
 نوكي ًاحرش اهخرشا نأ ةللا ترختساف «قيقر الو رُخ نم هيلع ينلد نم ىلع
 اهنم ةريبك لك ليلدب هيف تبثأو بس اهظافلا يناعم لح دصق نملو ًاليلد اهبلاطل
 ."«ناهذألاو بولقلا يف ٌمقو اهل تاياكح ضعبب هتخّشوو «ناهربو

 هنأ ينيرافسلا دنع ًالوهجم -هللا همحر- يواجحلا قبي مل :ةديبع وبأ لاق

 هل فلؤم يف لاقف ؛هفرع هنأب -دعب اميف- حرص لب «(رئابکلا) يف مظنلا اذه بحاص
 يواجحلا اهركذدقو هرثابکلا نم محرلا ةعيطق ...) :هصن ام ارئاخنلا) نع رخأتم

 فيطل احرش اهتحرش دقو ؛«هعانقإ) يف ةعقاولا (رئابكلا) ىلع ةلمتشملا هتموظنم يف
 ."'ملعلاو دئاوفلا ريزغ «مجحلا

 ؛لئاسر عست هيف عومجم نمض ءرصم يف ًاميدق ةموظنملا هذه تعبط دقو

 نبال «رفاک مالسإلا خيش ةيميت نبا ىمس نم نأ معز نم ىلع رفاولا درلا» :يه
 يفصل «يلبنحلا ةيميت نبا مالسإلا خيش ةمجرت يف يلجلا لوقلا»و «نیللا رصان
 يعرمل «ةيميت نبا مامإلا بقانم يف ةيردلا بكاوكلا»و ؛يراخبلا يفنحلا نيدلا

 نب دمحأل ؛يبلحلاو يساردملا ىلع درلا يف يبغلاو هيبنلا هیبنت باتك»و «يمركلا
 ءيفنحلا ””يوكربلا دمحم نيدلا ييحمل «ةرايزلا ةلاسراو ؛يدجنلا ميهاربإ
 دع يف ةدئاف»و «يسدقملا ةمادق نب هللادبع دمحم يبأ نيدلا قفوم مامإلا ةديقع»و

 رثألا لهآ ةديقعاو «يواجحلا ىسوم “خيشلا مامهلا مامإلل «(هذه يهو) ؛رئابكلا

 )١( ص) «رئاخذلا» ۱۰۰(.

 .(۳۵6/۱) «بابلألا ءاذغ» (۲)

 يلكريبلا» :هيف لاقيو «-فاکلاو ءابلا رسكب- يركربلا» : :(۲۰ ص) ؟ةيكملا تاحونسلا# ةلاسر يف (۳)

 يسلبتلا ينغلادبع خيشلا هب فرع :1يلكربلا' : -ًاضيأ- لاقيو . ۰ ) ؟تاعوبطملا مجعم ) يف امك ؛؟يلكريلاو

 .هقتم عستو نینامئو ىدحإ ةنس ىلوألا یدامج يف يفوت» :لاقو ۳ /۱) «ةیلمحملا ةقيرطلا حرش» يف

 .عوبطملا عومجملا ةرط ىلع تبثآ اذک (؟)



 ه0 زا علیا س

 يبأ نيدلا قفومل «ليوأتلا مذالو «باطخلا يبأ ماملل «باوجلاو لاوسلا لیبس ىلع

 ,يسدقملا ةمادق نب دمحأ نب هللادبع دمحم

 رردلا ىلع لمتشملا عومجملا» :نيوانعلا هذه درس لبق هترط ىلع مسرو

 :اهتحتو روکذملا بيترتلاب اهدرسو «...ةيتآلا

 «يناسملتلا رداقلادبع خيشلا )4( لماکلا يفلسلاو لضافلا ةرضح رمأب تعبط)

 :هتحنو ««اهلاثمأ رشنل هللا هقفو

 .«ةيرجه ۱۳۲۹ ةنس «ةيمحملا رصمب "ةیملعلا ناتسدرك ةعبطم :هتعبطمب «يدركلا

 «طمسملا بردب «يدركلا يكز هللا جرف اهأشنأ هذه (ةيملعلا ناتسدرک ةعبطم) :ةديبع وبأ لاق (۱)

 دقف كلذ لبق رشنلا يف هطاشن أدب م۱۹۰۸ - ۸۱۳۲۲ ةنس وحن «يضاقلا تيب نم برقلاب «ةيلامجلا يحب

 به ۱۳۱۷ ةنس قالوب ةعبطمب ةغالبلا يف «صيخلتلا حورش» عبط ىلع كارتشالاب قفنأ

 لیکو» :تافصلا هذهب هتاعوبطم ضعب لئاوأ يف هّسفن ّففِصَي ناك ؛اذه يدركلا يكز هللا جرفو

 ةيئاهبلا ناكرأ دحأ وهو :«فیرشلا رهزألاب ملعلا ةبلط نم ؛ةيمالسإلا ةيملاعلا بتكلا رشنل ةيريخلا ةكرشلا
 «ةرهاقلاب ماقأو ءرصم ىلإ رجاه مش ءاهب أشنو «ةيلامشلا قارعلا لابج ةهج دارک الا دالب يف دلو رصمب

 اهفلأ يتلا بتكلا نمو ءةيئاهبلا بهذم هقانتعا ببسب «تاونس دعب هنم ٌدِرط هنكل «فیرشلا رهزألاب قحتلاو
 ةيهلإلا تاراشبلا نمضتي «؟ممألا قافتاو تابراحملا كرتب ملاعلا یرشبا هامس باتك :هبهذم جيورتل اهعَبطو

 م - ه ۱۳۲۹ ةنس باتكلا اذه عبط هما الا نيب مالسلا لوصح برقب ةيلقعلا نيهاربلاو

 روهظ نم ٌليوط ٌنمز ضعي ملا :باتكلا كلذ نومضم ىلع ًاقيلعت ,سیکرس سايلإ فسوي لوقيو
 ىلوملا الا بيغلا فرعي الو هامرم فلؤملا اطخأف «ةیملاعلا) ةينوكلا برحلا تّبش ىتح باتكلا اذه

 قافتا ىلإ لوویس نوكلا يف (ةيئاهبلا لصأ :يهو) ةيبابلا ٌراشتنا ّنأ معز فلؤملا ناكو «-یلاعتو هناحبس-
 .«ممألا

 رشنو «بتكلا ةراجتب -يدركلا يكز هللا جرف- لجرلا اذه لغتشا دقف ءرمأ نم نكي امهمو

 بتکلا عيبل «ةيلامجلاب اطع شوحب یرخاو ءرهزألاب ةيقدانصلاب ةبتكم هل تناكو «ةيبرعلا تاطوطخملا
 .ابيرقت ۵۱۳۹۹-۱۹6۰ ةنس يفوت دقو .اهب راجتالاو

 لیوأت» باتك :اهنم ؛براقم يملع جهنم ىلع «ثارتلا بتك نم ةفئاط هذه هتعبطمب رشن دقو

 =«يسولآلا يركش دومحم قارعلا ةمالع حيحصتب ۸۱٩۰۸ - ه1775 ةيبتق نبال «ثيدحلا فلتخم



 الا ۵۸

 تاطوطخملا مسق يف ةظوفحم «ةموظنملا هذه نم ةيطخ ةخسن كانهو

 مقر تحت «ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماجب «تابتكملا نوؤش ةدامعب

 ةروصم يهو «عومجملا نم (۷٤)و (57) ةقرو «نيتقرو يف عقتو «بدآ )1١5(

 .(1۲۷۰) ماعلا مقرلا تحت ءادنلوهب (نديل) ةعماج ةخسن نع

 و :وظنملا صن وه اذهو

 مامان

 “يد بصقم غلب هنر امیف يعل يد را براي كدمحب ١.
 يدَّنهُمو واه لک نی هباحصاو هنر "يا ىلع يّلص كانك .۲
 روجملا يف تست ىرّبكو یرغلصب ایت بونذلا دا ًاملاع كو .*

 .«رئانلا نود رعاشلل غوسی امو رثارضلاهو «برعلا لاوحأ يف برالا غولب بحاص-

 نب دمحأ فيلات «يطويسلل «عساوهلا عمه ىلع عماوللا رردلا ًاضيأ ناتسدرک تاعوبطم نمو
 م١191 - »۱۳۲۸ ةنس ؛يجناخلا نيمأ دمحمو ؛يلامجلا يجان دمحأ ةقفن ىلع ؛يطيقتشلا نيمألا
 .م1911 - ھ۱۳۲۹ ةیمیت نبا ىواتفاو

 «رصمب ةيبرعلا تاعوبطملا لئاوأ» يف -ىلاعت هللا همحر- يحانطلا دومحم ةمالعلا ذاتسألا هدافأ

 .(8۰ 8۰۰-۱ ص) !ةیبرعلا ةعابطلا خيرات ةودن» باتك نمض ةروشنملا

 .عوبطملاو طوطخملا ىلع لباقمو «ةرئاخذلا» :ةموظنملا حرش نم ذوخأم صنلا ()

 :ةطوطخملا يف (۲)

 .(ددحت ريغب ىضرت امك ًاربثك يدتقأ تمد ام ماركإلا يذ كدمحب)

 :ةعوبطملا يفو

 .ددحت ريغب ىضرت امك كاذك يدتبآ تمد ام ماركإلا يذ كدمحب

 .(مانألا ريخ ىلع لصو) :ةعوبطملاو ةطوطخملا يف (۳)

 تمسق ىرغصو ىربكب) :ةعوبطملاو .(درجملا يف تمسق ىرغصو ىربكل) :ةطوطخملا يف (5)

 .(درجملا يف



 وت وأ انا يف ٌدح هيف امف ٤.

 اج وآ دجملا ديفح دازو .5

 اهّقحب الإ سلا لثقو ٍلر شک .1

 لطاسب ماتا لاومآ ؟تابأو ۷
 ی طاولات انا كاذک ۸
 وسلام لكأ وأ ریغلا لام ةقرسو .4
 لاول قع مش روز ةداهش ۰

 هجا كرات سوغ يمي. ١
E E 

 ل موللا ٍةمْحَر نم ىتفلا طوف ۳

 ةعيطَق من هللا رکن نو 5
 ةنتفب يمْرَي ناك نإ بیک اذك ٥

 ٩ عمل اكن شوي نا 5

 هلیعو

 .(ایندلا) :ةعوبطملاو ةطوطخملا ىف (۱)

 .(قطن ىلع یربک مساف) :ةطوطخملا يف (۲)

 .(دعبمل) :ةعوبطملا يف (۳)

 .(لكأ) :ةعوبطملا يف (5)

 .(كلذك) :ةعوبطملا يف (0)

 .(عطق) :ةعوبطملاو ةطوطخملا يف (7)

 .(نظ) :ةعوبطملاو ةطوطخملا يف (۷)

 .(يرتفملا وأ) :ةعوبطملاو ةطوطخملا يف (۸)

 .(ًادمع) :ةعوبطملا يف (4)

 .(للحم) :ةعوبطملاو ةطوطخملا يف )1١(

۰۹ 

 خا ۳۶
 کک

 اردن كرد

 ينفق عم رحسلاو ۳ 7

 دحج برح يف فخرا موي كيلوت

 ٍدهَمُملا ق قيرّطلل "ًاعطقو ارومخ

 دباو لضيفلاو لوسقلا علص لطاسي

 د يقف ة يمت با فم ةييِغَو

 د ۳ هنالاب ب و ةءاسإ

 ودا لاو ربکلاو مچ ينل
 ىفطصُملا ىلع وي 2 ىرتفملاو

 دمو ماس لع ةر جيو



 بس اکا 2۲۰

 دل مكاحلا مو ءاکز نو" امیلتنش " جحی لرتو ۷
 دنا رْهَش "موص يف انرذغ الب نا ستزاو "وَلا "فلخب ۸

 خم يبل باحال بو ٠ انكر لا یلع ملعالب فو ٩
 وا تار دا رهن يف بلان "ونت كرت نايصيلا ىلع ٌريصُم ۰

 دمت رثُغ ريغ نم ''”ااهجْور ىلع اهژشتو جرفب تنضاح نم ناو ۱

 0 دهم خش مثلا امو و نم "هلن نم جوراب اهقاحْلإو ۲
 دز مهقيدصتورفارسع نايتإو نياك ڻابتإو حور يذ ریوصتو ۳ ۳

SSيدمهام ةلالضلل وأ ةَعْدب ىلإ  
(Asٍدَجْسَعو " ”نسيَجل يف برو لاو دب ۰یطتلاو م خون لولغ 06 د 0 م و  

 .(هجح هکرتو) :ةطوطخملا يف (۱)

 .(عاطتسم) :ةعوبطملا يف (۲)
 .(فلخو) :ةعوبطملا يف (۳)

 .(قحل) :ةعوبطملاو ةطوطخملا يف (4)

 .(ءاشرإو) :ةعوبطملاو (اشراو) :ةطوطخملا يف (0)

 .(ةرطفو) :ةطوطخملا يف (7)
 .(موي) :ةعوبطملاو ةطوطخملا يف (۷)

 .(نيد) :ةعوبطملاو ةطوطخملا يف (۸)

 .(زنت) :ةطوطخملا يف )٩(

 .(اهريغ) :ةطوطخملا يف (۱۰)

 .(ةلمج) :ةعوبطملاو ةطوطخملا يف (۱۱)

 .(دتهمل) :ةعوبطملاو ةطوطخملا يف (۱۲)

 .(يدغ هقيدصتو) :ةعوبطملا يف (۱۳)

 ريطتلو حوجنو) :ةطوطخملا يف (15)
 .(يلح) :ةعوبطملاو ةطوطخملا يف (۱۵)



 ا --
 اياصّولا يف يصروُملا ٌروَجو 1

 ول عیب لا يف اهنايتإو ۷
 داهسشو ابرلل "باتیکا اهنمو ۸

 ٍهِلْضأب سیلو ًالصا يعدي نمو ۹

 هدودخو هلابآ نع ُبْغْرَيف ۰

 2 و
۳ 
0 

 تمبر مام شو ١
 كلام ةءاسإ میجت رتو ٣

۰۳۱ 

 دعا قابإ "تارو ثاريسمل
 دجسم ةلبق تل لتس مو

 دل لق نهج وذو هيلع

 رد جمتملا لضافلا با انآ لوق

 رن بيش نا ام مالو
 مس ةَميِهَبلا امْجَعلا ىلع ٌعوقُو
 بعمل يف هل عبط اذ نقلا ىلإ

 ان

 .(اهعنمو) :ةطوطخملا يف (۱)

 .(ثراو) :ةطوطخملا يف (۲)

 .(باستكا) :ةعوبطملاو ةطوطخملا يف (۳)

 :ةعوبطملاو ةطوطخملا يف (8) .(دسفی ست

 .(ىلإو) :ةطوطخملا يف (۰)

 نیتیلاب تايبألا متختو نیرشعلاو نماثلا تيبلا نايلي ناتيبلا ناذه :ةعوبطملاو ةطوطخملا يف ()

 .نيثالثلاو نیرشعلاو عساتلا





or ا 

 ىناثلا قحلملا

 رئابكلا يف ةباحصلا نم اإ يبنلا نع ىور نم :هيف ءزج

 يجيدربلا نوراه نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا مامإلا وه ءزجلا اذه بحاص

 ظفاح وهو» «نيتئمو نيثالث ةنس يلاوح دلو هدادغب ليزن «يروباسينلا يعْذربلا
 دالب نم ةعذرب لامعأ نم جيدرب لهأ» نم وهو «"؟فاطو لحر «فورعم
 ̂ رکاسع نسبا مهركذ «ةددعتم نادلب يف خیاشملا نم ددع نم عمس «""!ةينيمرأ

 .دادغب «ةفوكلا ةصيصملا یصم «صمح «قشمد :يهو ؛مهنادلب ىلع نيبترم

 نيمرحلاو ماشلاب مهتقبطوا :مهنم ةعامج درس نأ دعب '”يبهذلا لاقو

 :لاقو .«رثألا ملع يف عربو «فتصو عمجو :ةریزجلاو قارعلاو رصمو مجعلاو

 «يلعلا ىيحي نب دمحم ىلع مدق :لاق ؛* :هخیرات» يف مکاحلا هرکذ»

 )١( میدعلا نبال «بلطلا ةيغب» )۳/ ۱۱۹۵(.

 ًاخسرف رشع ةعبرأ ةعذرب نيبو اهنيب ,ناجییرذآ یصقاب ةنيدم :جيدربو ؛(14 /1) «قشمد خیرات» (۲)
 «ةيقرشلا ةفالخلا نادلب» :ةعذرب نع رظناو ۰۳۷۸ /۱) «نادلبلا مجعم» يف توقاي دنع امك ؛(اليم 2

 .(8۲۰ ۰۲۱۹۰۲۱۱ ص) جنرتسن يكل

 .(14-10 /5) «قشمد خیراتا يف (۲)

 .(۱۲۲ /۱8) «ءالبنلا مالعا ریس يف (4)

 ناك هنأ (۳۹۹/۱) «يبرعلا ثارت لا خیرات» يف نیکزس ركذ ««نییروباسیتلا خیرات» هباتک مسا (۵)

 فورح ىلع ابترم باتکلا اذه ناکو ء(۲۱) «قهيب خیرات» يف يقهيبلا رکذ امك ؛(اءزج ۱۲) نم نوکتی

 .«تدقف دق «باتکلا اذهل ةيلصألا ةخسنلا نأ ودییو» :لاقو مجعملا

 -تاقبط» يف يكبسلا هفصوو «تادسلجم تس يف هنأ (4 /۱) «ةاعولا ةيغب» يف يطويسلا رکذو



 اا 04

 :-ًاضيأ- مكاحلا لاقو «"76تقولا كلذ يف انخياشم هنع بتكو دافآو دافتساف

 .)6دافتسی باختنا هيلع هلو الإ قافآلا ىف هرصع ةمئأ نم ًامامإ فرعأ ال»

 يبأ نع ينطقرادلا تلأس :””يمهسلا ةزمح لاق «ةمثألا نم دحاو ريغ هقثو
 © یلیعامسالا ركب وبأ هذيملت هتعنو ؛«لبج نومأم ةقث» :لاقف ؟يجيدربلا ركب

 مدق «مهئاربکو ثيدحلا ظافح نم» :*”خيشلا وبأ هذيملت هنع لاقو «(ظفاحلاهب

 ىتلا ةخسنلاو# :لاقو ؛هنم ةخسن هدنع نأ ۳۳۵ /۳) يف دافأو ءاديج ًافصو (۳۲۵و ۱۷۳ /۱) «ةیمفاشلاس

 ةخسن ىه هتخسن نأ (۳۰۱/۳) يف دافأو ء؛ريثك طلغ اهيفو» :لاقو ««ةيطاسيمسلا هاقناخلا فقو يدنع

 روباسین ىلإ لحر يناذمهلا يكلفلا لضفلا ابآ نآ(۱/۷) «باسنألا» يف يناعمسلا دافأو هنم يبهذلا

 ۳۱/۱) «نازيملا ناسل» :-لاثملا ليبس ىلع- رظنا .بتكلا نوطب يف ةريثك لوقن هنمو .باتكلا اذه ببسب

 ۳۶۱ /۳) ۳۹۱و ۲۷۰و ۷۵و YE هالو هاو

 نسحلا نب دمحم نب دمحآ هرصتخا ۱۹۰۹ ةنس ةيسرافلا ةفللاب نارهط يف هل رصتخم رشن دقو

 .يميرك نمهب .د :قیقحتب ««يروباسيتلا ةفيلخلا»ب فورعملا ءدمحآ نبا

 تسرهفا يف ركذ هلو ؛جستیال ةبتكم ,ةيقرشلا ايناملا يف ٌةيطخ ًةخسن هنم نأ ّيلإ يمن دقو :تلق
 ضعب اهيفو «يبهذلا طخب اهيف هنم ةخسن نأو ؛«ةيناملألا مولعلا راد ةبتكم يف ةردانلا ةطوطخملا بتكلا

 .لاحلا ةقيقحب ملعا هللاو !صقنلا

 )١( ثداوح - 0 ص) ؟مالسالا خیراتاو ۰۱۲۲ /۱6) «ءالبنلا مالعأ ریس» ۳۱۰-۳۰۱(.

 .ناقباسلا ناعجرملا (۲)

 .(۲ مقر /۷۳ ص) «لیدعتلاو حرجلا يف خياشملا نم هريغو يتطفرادلل هتالاوس» يف (۳)

 ۳۹ مقر ۳۵۸/۱) «همجعم» يف (6)

 ميعن وبأ ًاضيأ همجرتو ؛نيثيدح هقيرط نم دنسأو ۸6 /5) «ناهبصأب نيثدحملا تاقبط» يف (۵)
 نسیقارعلا نع يوري هدادخبب يفوت ءنيترم ناهبصأ مدق" :هنع لاقو ۱۱۳ /۱) «ناهبصآ رابخأ رکذ» يف

 دمحأ) ةطساوبو اثيدح (دمحم نب نمحرلادبع) هخیش ةطساوب هنع دنساو ء«ظفاحلا»ب هتعنو :«نییرصملاو

 .ًانلاث ًائيدح هنع نارمع نب دمحم نب هللادبع نع هيبأ ةطساوبو «رخآ (قاحسإ نبا

 يف يمهسلا هنع دنسأو «ةطساو نود ًاثيدح هنع یورو 40۷ /۱) «ريغصلا# يف يناربطلا هركذو
 اذه نم دافتسيو یک اذه لشمو «يليعامسإلا ركب يبأ ةطساوب يلعل ًالوق (۲۵۱ ص) «ناجرج خيراتا

 .مهنم مالعألا درسب هل نيمجرتملا ةيانع عم ؛(هذیمالت) ةفرعم



 2۲۵ دالا

 .«نيترم ناهبصأ

 نيروكذملا ثيدحلا ظافح نم ناکو» :"”يدادغبلا بيطخلا هنع لاقو

 .«ًاظفاح ًامهف تاضاف ةقث ناكو» :لاقو ؛«هقفلاو ظفحلاب

 ."«ظافحلا نم قودص)» :هيف هلوق (ةرَرَج) دمحأ نب حلاص نع لقنو

 .«ةجحلا ظفاحلا مامإلا» :هلوقب ””يبهذلا هتعن

 هقفلاب نيروكذملا نم ءًاظفاح ءامهف ءًالضاف «ةقث ناك» :هنع * يناعمسلا لاقو
 .«ظفحلاو

 .«راصمألا ءاملع ريهاشمو «رایخ الا تاقثلا نم ناک» :””دامعلا نبا لاقو

 .دادغبب ةئم ثالثو ىدحإ ةنس تناك هتافو نأ ىلع هيمجرتم ةملك تقفتا

 هفصوو «يجيدربلا نوراه نب دمحأ «ةناحيرلا» هباتك يف تاع نبا ركذو

 ."ةتسحتسملا فيلاوتلاو ناقتإلاو ظفحلاب

 فوطو» :لاقو 7رثألا ملع يف عربو «فنصو عمجوا :هنع يبهذلا لاقو

 كل ..
 . افنصو

 ةباحصلا نم ةدرفملا ءامسألا تاقبط» :هتافنصم نم عوبطملا :ةديبع وبأ لاق

 )١( ؛دادغب خيرات» يف )9/ ۱۹٩(.

 .(16-11 /5) «قشمد خیرات»و ۱۹٩) /) ؛دادغب خيرات» (۲)

 .(۱۱۸/۷) «ربعلااو (۷ ۷۰-۷ /۲) «ظافحلا ةركذت» يف همجرتو ۱۲۳ /۱8) «ريسلا» يف (۳)

 .(۱8۰/۷) «باسنألا» يف (5)

 .(۲۳۶/۲) «بهذلا تارذش» يف (5)

 .(1۵۳/۱) «هتشملا حیضوت» (5)

 .(۱۲۲/۱۵) ؛ریسلا» (۷)

 .(۷ ۱ /۲) «ظافحلا ةرکذت» (۸)



 زوال ۳
 نم لصتملا ةفرعما هناونعو لیسارملا يف باتک هلو ""«ثیدحلا باحصأو نیعباتلاو

 بتک هنع لقتو ؛(دئاوفلا»و " ؟ةحیحصلا قرطلا نايبو ؛عوطقملاو لسرملاو ثیدحلا

 .كلذ يف ًاصاخ افصم هل نأ نذؤي امب لاجرلا ىلع ًاماكحأ لیدعتلاو حرجلا

 ىلع لمعن يذلا «رثابکلا يف ةباحصلا نم ی يبنلا نع یور نم هيف ءزج» امآو
 .(۱-۵ ق) ۸۱ مقر عومجم يف < ةيرهاظلا ةبتکملا تاظوفحم نم وهف هتمدخ

 ةباحصلا نم ی يبنلا نع یور نم هيف ءزج) :هصن ام ءزجلا ةرط یلع ءاج

 :رثابکلا يف

 .*يجيدربلا حور نب نوراه نب دمحآ ركب يبآ ةياور

 .هنع "!فاّوِصلا نسحلا نب دمحأ نب دمحم ىلع ىبأ ةياور

 .هنع " ظفاحلا هللادبع نب دمحأ ميعن يبأ ةياور

 ىلع !ةدرفملا ءامسألا» وأ «۳۷/۵) !بیذهتلا» يف رجح نبا ةيمست ىلع ؛دارفألا» وهو (۱)

 يف تاقبطلا» ۲۲١(: /۳) «يبرعلا بدألا خيرات" يف ناملكورب هامسو ٤۷۳(. /۲) ؛ةباصإلا» يف هل هتيمست
 .«ثیدحلا باحصأو ءاملعلا ءامسأ نم ةدرفملا ءامسألا

 ةئس نومأملا راد نع هعبط كشوك هدبع داعأو ؛م1441/ ةنس يباهشلا ةنيكس قيقحتب عبط دقو

 .يه يه ةيطخلا مهلوصأو ۸۱۹۹۰ -_ه ٠

 نباو ۳۹۷ /۲) «يقنلا رهوجلا» يف ينامكرتلا نباو ۲۰۷(۰ ص) «هتسرهفا يف ريخ نبا هركذ (۲)

 يف باتك ينا وه اذه هباتك لعلو «(57+ /۵) «سورعلا جات» يف يدييژلاو )2504/١17(. «حتفلا» يف رجح

 .دواد يبأ باتك دعب ليسارملا

 لعلو ء(يتيانعب - ۳۱۳ ص) ينابلألا انخيشل «ةيرهاظلا بتكلا راد تاطوطخم سرهف» :رظنا (۳)

 رئابكلا ضعب تدرفأو «هنم مدقأب زفأ ملو هدارفإلا هجو ىلع (رئابكلا) يف فنصم لوأ وه «ءزجلا اذه
 .هلبق ةدح ىلع فينصتلاب

 .هتمجرت تضم )٤(

 .(۱۸6 /15) «ریسلا» يف هتمجرت «(ه ۳۵۹ ت) ءةجح .ثدحم «نومأم ةق وه (0)

 -.(ه١47 ت) وجم شکم ؛نمقتم ةقث مامإ ءاةيلحلا» بحاص يناهبصألا ميعن وبأ وه ()



 »۷ زنانی -

 .هنع "دادحلا نسحلا نب دمحآ نب نسحلا ىلع ىبأ ةياور

 .(هنع ةزاجإ “ساقلا نب دحاولادبع مساقلا يبأ ةياور

 :-اضيأ- فالغلا ةرط ىلع تبثملا تحتو

 ثراحلا نب نيسحلا نب دمحم نب هللادبع نب دمحم ركب يبأ ةياور

 .هنع تسوروخ
5 

 .«نيمآ «ملعلاب هللا هعفن ءيسدقملا نمحرلادبع نب دمحأ نب دحاولادبع نب دمحم

 نب دحاولادبع نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا ءايض ظفاحلا فقو» :هتحتو

 .«يداهلادبع نب فسويل ةزاجإ .-هللا همحر- ىسدقملا دمحأ

 :هتروص ام اهلوآ *"تاعامسلا نم ةعومجم هتحتو

 نب يلع نب میحرلادبع مرکلا يبآ ةءارقب يلع ءزجلا اذه يف ام عیمج عمس»

 نب دیمحلادبع نب دمحم هللادبع وبأ :هیقفلا يسدقملا دمحأ نب دحاولادبع نب دمحأ

 سمخ ةنس ةتجحلا يذ نم ةرخآلا رشعلا يف ةعمجلا موي «يسدقملا يداهلادبع

 .«آمسا نيعستو ةعست هلل نأ يف ءزجااو «نيلداعلا ةليضف» هباتكل يقيقحت ةمدقم يف هتمجرت-

 .(۳۰۵ /۱۹) ؛ريسلا» يف هتمجرت ((ه810 ت) شعم ثدحم دّوجم «یرقم «ظفاح قث وه (۱)

 .(8۳۵ /۲۱) «ریسلا» يف هتمجرت ء(اه76 ت) هتلر هدنسم «لیلج خبش وه (۲)

 حيحص اهدانسإ ءاهلبق يتلا عم تاعامسلا هذهو طوطخملا نم ةقفرملا ةروصلا يف اهرظنا (۳)

 وأ هیت وأ هجمانرب يف عقو وأ «هل هازع نمب رفظأ ملو «هل ءزجلا ةبسن ةحص دكؤي اذهو «فلزملا ىلإ لصتم
 ىلإ هدنسپ ثيداحألا نم ًالثم -يدادغبلا بيطخلاك- ءاملعلا ضعب جرخأ نكلو ءاملعلا نم هتاعومسم
 .(۱۳ مقر) :رظنا .«ةراتخملا» يف يسدقملا ءايضلا لعف كلذكو 23١« ۰۱ مقر) :رظنا .فنصملا

 7145-0740 /۱) «ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبأو 4۹۳ /۱) «هریسفت» يف ريثك نبا ىزعو

 1١(. مقر) اذه «انئزج»ا يف وه «يجيدربلل أئيدح



 ا 0۸

 دمحأ نب دحاولادبع نب دمحم هبتك .ةئم تسو نيثالثو

 .«ملسو هلآو دمحم ىلع هللا یلصو «هدحو هلل دمحلاو

 :اهرخآ ؛؟ةددعتم تاعامس هتحتو

 يبأ نيدلا ءايض ظفاحلا هبحاص ىلع «هیشاوح يف يذلاو «هعیمج اذه تأرق»

 نیئالئو عبس ةنس مرحملا يف تبثو حصو «هيف هعامسب -هللا هباثأ - دمحم هللادبع

 :هتروص ام ةحفصلا راسي یلعو

 نب دیشرلا نب دمحم نیدلا سمش خیشلا ىلع ءزجلا اذه عیمج تأرق)

 موي يف كلذ حصو هدنسب ةزمح نب نامیلس يضاقلا نم هتزاجإب ,نمحرلادبع

 .!نمحرلادبع نب دمحم هبتك .ةئم عبسو نیعستو ىدحإ ةنس ةجحلا لهتسم «دحألا

 صوصخلا هجو ىلع هنمو ناونعلا تحت راسیلا نم فالغلا ةرط یلعو

 ني هاا عر وعم نح ةللادع یو ةيسراام اعلا نتا شلك تحت

 نارمعو كلام نسب سنأو ؛ةريره وبأو «عيقث ةركب وبأو ءورمع نب هللادبعو «سابع

 ىهتنا .سیآ نب هللادبعو ءبويأ يبأو مع نباو كتاف نب میرخو «نيصح نبا

 .ىهتنا «يعذربلا جيرخت

 :هتروص ام طوطخملا نم ةقرو لوأ يفو

 دس
 هللاب الإ ةوق الو

 :رثابکلا ثيداحأ قرط

 يتءارقب دحاولادبع نب لضفلا نب مساقلا نب دحاولادبع مساقلا وبأ انربخأ

 نب دمحم يلع وبأ انربخأ :لاق «ميعن وبأ انربخأ «ةزاجإ دادحلا يلع وبأ انربخأ «هيلع



 7۹ ززابهلیلا --

 نب دمحآ ركب ابآ تعمس :لاق يدادخبلا -هللا همحر- فاوصلا نسحلا نب دمحأ

 :لوقي يجيدربلا حور نب نوراه

 .«...رئابكلا يف لي يبنلا نع و يبنلا باحصأ نم الجر رشع دحأ ىور

 :هتروص اذه ٌعامس ىلوألا ةقرولا نيمي ىلعو

 مامالا خیشلا یسلع «هانعم يف امو «يجيدربلا ثيدح :ءزجلا اذه نم تآرق»

 نب دمحأ نب دحاولادبع نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا ءايض ظفاحلا دهازلا ملاعلا

 وبأو ؛ينارحلا جرفلا يبأ نب فسوي نب ركب وبأ هعمسف «يسدقملا نمحرلادبع

 وبأو ؛يسرافلا يلع نب هللادبع نب رمع لضفلا وبأو «يبالغلا هللادبع نب ردب مجنلا

 ةنس «ىلوألا ىدامج «نیرشعو يداح دحألا موي ؛يسدقملا نامثع نب دمحأ نب ركب

 .«يسلبانلا نسحلا نب ردب نب نسحلا نب فسوي هبتك .لبجلاب «ةئم تسو نيعبرأ

 .(هنمو هللا دمحب مت هللا ءاش نإ» :هتروص ام هرخآ يفو

 :لاق «ينالديصلا لضفلا نب مساقلا نب دحاولادبع مساقلا وبأ انربخأ» :هتحتو

 رثوك نب نسحلا نب دمحم رحب وبأ ان .میعن وبأ انثدح «ةزاجإ دادحلا يلع وبأ انربخأ

 هللادبع نب دمحم انث ءيطساولا ثراحلا نب ناميلس نب دمحم انث يراهبربلا

 يبنلا ناك :لاق نع هللا يضر- كلام نب سنأ نع «لیوطلا ديمح انث «يراصنألا

 بر هلل دمحلاب ةءارقلا نوحتتفي -مهنع هللا يضر- نامثعو رمعو ركب وبأو كي

 .نيملاعلا

 نب مساقلا نب دحاولادبع مساقلا يبأ ىلع يتءارقب ًاعامس هلوأ نم تغلب
 موي يف دادحلا يلع يبأ نم هتزاجإ حب ؛ينالديصلا دحاولادبع نب لضفلا

 .اهلآو دمحم ىلع اًيلصُّمو «هلل ًادماح «ىسدقملا دمحأ نب دحاولادبع

 ىلع ةقرولا ضرعب ةبوتكم «ثيداحألا ضعبل ديناسأ هبناجبو .هنم لفسأ يفو
 !تاقاحلإ ةروص



 .هدانسإب اهجرخأ «يسدقملا ءايض ظفاحلل تاكاردتسا طوطخملا رخآ يفو

 بر ال «قفوملا هللاو .بابلا اذه يف فنصملا تاف ام ىلع «كردتسملا» ةباثمب يهو

 .هاوس

 ٌتلحاو «ملقلا سأر نم هئيداحأ جیرختو ؛«ءزجلا» اذه ةمدخ ىلع تلمعو

 ينينجي نآو ,یدهلاو دادسلا لاسآ هللاو «يبهذلل «رئابكلا» ثیداحآ يجيرخشل هيف

 .ملسو هبحصو هلآ یلعو دمحم انیبن ىلع هللا یلصو «یضترب ال ام بوکرو ىوهلا

 بتکو

 ةيملعلا ثاحبألاو ةيجهنملا تاساردلل ينابل الا مامإلا زكرم يف

 72 و
 ع سس ۶ ور بم دم

 ناما لل ر روشی ولا
 نامع - ندرألا

 دحألا موي رهظ دعب
 ھ۳٩٤۱ /لوأ عيير/١٠



 o1 الا تب

 ری حملا سس موسس

r 2 rر 7  
 رس أ اس
 تیپ مامی یر

Saل لاس  
 ١ ته كلي رسا ںرھوار < م زۈملا لتر هلی |
 تربوا شا کارم رد ءئتعطئاعاساببعرج رعي اور ا :

  0برا مینا شام مش را

1 5 4 
 0 ارو ولا 7 01

 ۳ رس هنر قرصا اد گرو ب
 ۱ تع ر عل كلا لرم جا وزع جرا يا ”
 3 علنی لارا زس

 ۳ دهن ارم لباس

e 2 2 لو ١ 

Refe 

RR 

  2نو رک 5 1 1
 نر ۳2 کال ہللا عج م
 1 ر

a 0 :سم  FE 
 | e سر ا رر ر شرو توج و اد
 | 3 4 و ی 1 ها ۳

EO ۱۳ ١ 2 2 ا  

aیو سو مگر ضرر زیب 5 روک م له اوا . ۱ او م  ERر  
 ل RE ا



 كلن ۳۲

SS a a 

E 
 ملاک ررر

e 
3 

 اب لان شل انجلو اب
 < سران

OEE: AW 

  Eال كطيو ۳
  2ر 4 عرس

 و ا
E ۱ E 

E : 

1 

 نم یلوالا ةقرولا نع ةروص ويقحتلا يف ةدمتعملا ةخسنلا ن ١



 تب 58

girr 
EE e 

1 
 لر REI ا ی ی 7

 1 9۹ ( ريالا الا اوت

 راه
0 7 

۱ 

7 
/ 

1 1 

 ا
 رو تورس و

LELE Eهوم ست  
fi aa Far NTT 

0 

6 

e E 

 ر ڪن وح

 در
E PET0 یه  

 لا دع عار ور |

nا ا  
 . ل A ۰ ۳ ۱ ر رسا ع

SEPA Eازا قياس  Er 
 37 ورم ا از توام

 لو
 له اا

 ا ع زا اس

 لا اوا بس رر ليزا ولر تعا
 77 HS اعاوهؤ ال

 0 + هم 0

 تجمل
ITT 

amp عم 

1-4) 

ICSF 

er 

 دبور : rEی

2 2 
1000 

1 

 کرم 7

9 

oreجا حک 7 کر 3  

3 6 7 / 7 ¢ 

 تا

TEE 
 6و0 ۳ |

 مل

NA; 

 AR مف ريمه aff نت

 ةريخألا ةقرولا نع ةروص





 هيف ءزج

 رئابكلا يف ةباحصلا نم 32 يبنلا نع ىور نم

 .يجيدربلا نوراه نب دمحأ ركب يبأ ةياور *

 .هنع فاوّصلا نسحلا نب دمحأ نب دمحم يلع يبأ ةياور #

 .هنع ظفاحلا هللادبع نب دمحأ ميعن يبأ ةياور #

 .هنع دادحلا نسحلا نب دمحأ نب مر





 ل و

 رثابکلا ثیداحآ قرط

 يتءارقب دحاولادبع نب لضفلا نب مساقلا نب دحاولادبع مساقلا وبآ انربخآ

 نسب دمحم يلع وبآ انربخآ :لاق «ميعن وبآ انربخآ «ةزاجإ دادحلا يلع وبآ انربخآ هيلع

 نب دمحآ ركب ابآ تعمس :لاق يدادغبلا -هللا همحر- فاوصلا نسحلا نب دمحآ

 :لوقی يجيدرّبلا حور نب نوراه

 ام رثابکلا يف يب يبنلا نع هو يبنلا باحصأ نم الجر رشع دحا یور

 :مهنم و يبنلا نع ریسفتلا يف لخدی امم وه

 :ام وهو ؛-هنع هللا يضر- دوعسم نب هللادبع :[ًالوأ]

 شمعألا نع :ریمن نب هللادبع انثدح «نافع نب يلع نب نسحلا انثدح []

 بهنع هللا يضر- دوعسم نب هللادبع نع «ليبحرش نب ورمع نع «لئاو يبأ نع
 لدلو لتقت نأو ءكقلخ وهو هللاب كرشت ْنأ» :لاقف ؟رئابكلا نع الب يبنلا لثس :لاق

 .«كراج ةليلحب ينزت نأو .كعم لكأي نأ ةيشخ

 .©2تايكلا [1۸ :ناقرفلا] هگرخآ هل هللا عم َنوُعْدَي ال نیذلاو :وم أرق مث

 .هريغو «يبهذلا مامإلا باتك نم ًايلج اذه رهظي كلذ نم رثكأ ةاورلا (۱)

 .هب «فيصملا قيرط نم (۱۰۳ ص) «ةيافكلا» يف يدادغبلا بيطخلا هجرخأ (۲)

 -مقر) (ةنسلا لوصأ يف نينمز يبأ نبا هقيرط نمو 4۲۳۸ مقر )١/ ١76 ةبيش يبأ نبا هجرخأو



 كك 5

 .«رئابكلا نع ةي يبنلا لئُس» :ظفل ىلع ريمن نبا الإ اذه وري مل

 ؟مظعأ رئابكلا يآ :لئس لكي يبنلا ّنأ :ريرجو «يروثلا هاورو

 :ام وهو ؛-هنع هللا يضر- سابع نباو :[ًايناثآ

 نع «بیبش نع «مصاع وبأ انثدح «مصاع يبأ نب ورمع نب دمحأ هانثدح 1

 .رئابكلا ثيدح .444 يبنلا نع «-امهنع هللا يضر- سابع نبا نع ةمرکع

 .فحزلا نم رارفلاو» :هيف لاقو

 مقر ۵1 /۲) «ناميإلا» يف هدنم نباو ء(دنسملا» يف امهالک ۵ مقر ۲۰۷ /۲) يشاشلاو ۱۷۲2

 مقر ۲۰۳ /۳) «یرفصلا ننسلا» يف يقهييلاو ۵۱۹۶ مقر ٩۲۹ /۳) !هریسفت» يف متاح يبأ نباو 09

 .هب :ریمن نبا نع قرط نم (۸۲۸/۲) «لصولل لصفلا» يف يدادغبلا بیطخلاو ۵

 يف يراخبلا اهجرخأف ؛-(ًاروصنم) شمعألا عم نرقو ريمن نبا عبات دقو- يروللا قیرط امأو
 دودحلا باتكو :(6۷7۱ مقر) (4رخآ ال هللا عم َنوُمْدَي ال َنيذلاوإ» باب) ریسفتلا باتک يف «هحیحص»

 «ريسفتلا» يف وهو- (۱۱۳۷۰) «ىربكلا» يف يتاسنلاو (۳۱۸۲) يذمرتلاو ۳۸۱۱ مقر) (ةانزلا مثإ باب)

 ریرج ناو (۱3۵۱ مقر 11۳ /۲) رذنملا نباو (۱۹۷۲۰) «فدصملا» يف قازرلادبعو -(۳۸۹)

 .(00/۱) ةناوع وبأو ««ریسفتلا» يف امهالک (۶۱/۱۹)

 يقهييلاو ٩۳۶ /۱) ؟دنسملا" يف دمحا :ةیاور يف روصنمو شمعألا عم (ًالصاو) نايفس دازو

 .(6۲) يوغبلاو ۱۸ /۸)

 .(۸۹/۷) يئاسنلاو (۳۱۸۲) يذمرتلا :هدحو لصاو نع نایفس ةياور جرخاو

 ۰۱۳۰۲۷ ۰۱۲۹6 مقر 8۰۰ ۰۲0۷ /۱۰) «ةرهملا فاحتإ» :رظناو

 يف رجح نيا هنیب امك «لصاو ةياور نم (ينادمهلا ةرسيم يبأ لیحرش نب ورمع) طاقسإ باوصلاو
 .(۱۱۵/۱۲و 1٩۳ /۸) «حتفل»

 (44۷۷ منر) ((نومّلْعت مشاو ًادادنا هلل اوُلَعْجَت الف# باب) ريسفتلا باتک يف يراخبلا هجرخأو

 .(۸۰ 3 مقر) يبهذلل ؛رئابكلا» باتك :رظناو .هب «لئاو يبأ نع «روصنم نع ريرج قيرط نم

 سايإلاو «هللاب كرشلا» :لاقف ؟رئابكلا ام :لاقف لجر هيلع لخدف ءائكتم ناك وی يبنلا نإ :هنتم (۱)
 مقر )٩۳۱/۳ «ريسفتلا» يف متاح يبأ نبا ظفل اذه .«رئابكلا ربكأ اذهو ههللا ركم نم نمألاو هللا حور نم

 5 .هب فدصملا خيش قيرط نم هجرخأو ۱



 1 زا -
 :-امهنع هللا يضر- ورمع نب هللادبعو :[ًاثلاثآ

 يضر- ورمع نب هللادبع نع «يبعشلا نع «سارف هاور ام :اهحصأ ؛قرط نم

 .سارف نع نابیشو «ةبعش هاورو امهنع هللا

 انثدح] « ىسوم نب هللاديبع انثدح نافع نب ىلع نب نسحلا هانئدح [۲]

e EA۱  
 .سارف نع «' [نابيش

 نع «ةبعش نع «یبآ انثدح ءذاعُم نب هللادبع انئدح «ةعرز وبأ انئدحو 1

 :لاق و يبللا نأ .-امهنع هللا يضر- ورمع نب هللادبع نع «يبعشلا نع «سارف

 .۳«نیدلاولا قوقعو «سفنلا لتقو «هللاب كرشلا :رئابكلا»

 نباو -مصاع يبأ نع رخآ قيرط نم هجرحأ دقو- («هدئاوز» - ٠١7 مقر) رازبلا دنع هنتمو =

 نم طونقلاو .هللا حور نم سايإلاو للاب كرشلا» :-بيبش نع هقلعو- (۷۷ /۵) «ديهمتلا» يف ربلادبع

 .«هللا ةمحر

 .«نوقثوم هلاجرو «(طسوألا» يف يناربطلاو «رازبلا ءاور» :(۱۰۲ /۱) «عمجملا» يف يمشيهلا لاق

 ةهريسفت» يف ريثك نبا هلاق «سابع نبا ىلع ًافوقوم نوكي نأ هبشألاو «یطخب قودص بیبش :تلق
 .«كلذ وحن دوعسم نبا نع يوروا :دازو 04 /۱)

 1۷۱-1۷ /۲) ؛ريسسفتلا» يف رذنملا نبا هجرخآ ءادج- لیوط رثأ نمض افوقوم هب ترفظ مث :تلق

 نع تحلط يبأ نب يلع نع «ةيواعم ينثدح «حلاص وبأ انثدح ؛ةريغملا نب نالع انئدح» :لاق ۱۹۷۱ مقر

 .هنمض هركذو «...سابع نبأ

 .يبهذلل «رئابكلا» نم (نیتسلاو ةنماثلا) ةريبكلا رخآ ىلع يقيلعت يف دوعسم نبأ نع دراولا رظناو

 .جيرختلا رداصم نم هتبثاو ءلصألا نم طقس نيتفوقعملا نيب ام (۱)

 نباو 197١( مقر) (هللاب كرشأ نم مث باب) نيدئرملا ةباتسا باتك يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 «(ثارتسلا ءايحإ راد .ط - ۵۳/۵ وأ :رکاش .ط - )٩۲۲۳ «ريسفتلا» يف ريرج نباو «(0071) نابح
 نع قرط نم (0-1 مقر) «بتكملا سارف ديناسم» يف ميعن وبأو 4۳۵ )١١/ «ىربكلا نئسلا» يف يقهيلاو

 .یسوم نب هللاديبع

 .هب «نابيش نع رخآ قيرط نم (۳۹/۱۰) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلا هجرخأو

 -(17۷۵ مقر) (سومغلا نيميلا باب) روذنلاو ناميألا باتك يف -ًاضيأ- يراخبلا هجرخأو



 ا ووو

 :-هنع هللا يضر- ةّرْكبوبأو :[ًاعبار]

 انثدح ؛نوراه نب ديزي انثدح «هریغو كلملادبع نب دمحم انثدح [۵]

 26 يبنلا ّنأ .-هنع هللا يضر- هيبأ نع «ةركب يبأ نب نمحرلادبع نع «يرْيَرُجَلا
 .«نيدلاولا قوقعو سفللا لتفو «هلناب كرشلا :رئابكلا» :لاق

 .؟)اروزلا ةداهشر» :لاقف ءزفتحا مث

 يف ميعن وبأو :(516/1) ؟هريسفت» يفو (48 مقر )١/ ۸٤ 4ةنسلا حرش» يف يوغبلا هقيرط نمو--

 يفو (۱۰۵ مقر) «ةلصلاو ربلا» يف يزوجلا نباو ۵-۵ مقر/۲۸ ص) «بتکملا سارف ديناسم»

 4871۵ /۲) «قئادحلا»

 61۸۷۰ مقر) (4...اهايخلأ نمو :-یلاعت- هللا لوق باب) تايدلا باتك يف ضیا يراخبلاو

 ریرج نباو 1۳/۸9 ۸۹ /۷) يئاسللاو «۳۰۲۱) يذمرتلاو «۲۰۱/۷) دمحأو 4۱۱۲ /۲) يماردلاو

 دیناسم» يف مین وبأو -(۵۵70/۱۱) «حتفلا» يف امک- يليعامسالاو ۰۲۰۲ /۷) ميعن وبأو (۲۷)

 .(۱۷۱ مقر» ييهذلل ؛رثابکلا» :رظناو .هب ؛ةبعش نع قرط نم (۵ مقر) «بتکملا یبحی نب سارف

 باتک يفو ۲۵۶ مقر) (روزلا ةداهش يف ليق ام باب) تاداهشلا باتک يف يراخبلا هجرخأ ()

 كرشأ نم مثإ باب) نیدترملا ةباتتسا باتک يفو ۰1۳۷4 مقر) (هباحصآ يدي نيب أكتا نم باب) ناذتتسالا

 مقر ۸4 /۱) «ةنسلا حرش# يف يوغبلا هقيرط نمو ۱۵ مقر) «درفملا بدألا» يفو 1٩۱۹( مقر) (هللاب

 46۲۱۷۹۰8۵۲ مقر) «بیهرتلاو بیغرتلا يف يميتلا ةتسلا ماوقو 4۱۸/۱) «هریسفت» يفو ۳

 61۲۷۳ مفر) (هباحصأ يدي ني أكتأ نم باب) ناذتتسالا باتک يف یرخآ قیرط نم يراخبلا هجرخأو

 «یلحملا» يف مزح نيا هقيرط نمو- «(۱۸۳ مقر) (اهربکاو رثابکلا نايب باب) نامیالا باتک يف ملسمو

 .هب «يريرجلا قيرط نم -(6۱ مقر) «دیحوتلا ةلأسم» يف يداهلادبع نب فسویو ۲6 9

 464۷۰ مقر 0157/5) «نامیالا» يف هدنم نبا :دنع يريرجلا نع نوراه نب ديزي قیرطو

 ۰۱۲۱/۱۰) «ىربكلا ننسلا» يف يقهيلاو :(۳45 ۱۵۳ مقر) «قالخألا یواسم» يف يطئارخلاو

 .(۸۸ مقر 1۹/۱) "بیغرتلال يف يميتلاو ۲ مقر) «بعشلا»و

 «لئامشلا» يفو (۳۰۱۹ ۰۲۳۰۱ ۰۱۹۰۱) يذمرتلاو ۳۷ )٥/ «دنسملا» يف دمحا هجرخأو

 بیذهتا ىف ريرج نباو ۵4 /۱) ةناوع وبأو ۷۲ ۷۱ ۰4۷ ۰) «نامیرلا» يف هدنم نباو ( ۵

 مقر 114 /۲) «ريسفتلا» يف رذنملا نباو ۳۶۷ /۲) «لکشملا» يف يواحطلاو ۲۹۲ مقر) «راثکلا

 ۰۳۹۲۹ مقر ۹۷/۹) «راخزلا رحبلا» يف رازبلاو ۶۰ ۳۹ /۲) «طيسولا» يف يدحاولاو( ۲

 -يفهيلاو (۸۸) «بیغرتلاا يف يميتلاو ۲۹۶ ۰۱۵۳) ؟قالخ الا ئواسما يف يطئارخلاو ۰



 م ا ا سس. حلل لا

 :هجوأ ةثالث نم ةريره وبأو :[ًاسماخ]

 :ام كلذ نسحأف

 نع «لالب نب ناميلس ينربخأ «بهو نبا انئدح «ناميلس نب عيبرلا انثدح [1

 لوسر لاق :لاق «-هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع «حابَر نب ديلولا نع «دیز نب ريثك
 .«تاقبوملا عبسلا اوقتا» 445 هللا

 ؟نه امو :انلق

 3 درلا لكأو ءانّرلاو «قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا لتتو «هللاب ٌكلرشلال :لاق

 .«تانموملا تالفاغلا تانصحملا ُفذقو .روزلا ةداهشو «ميتيلا لام لکاو

 «نییودتلاث يف يعفارلاو ۲۲۰ مقر) ؟جرختسملا» يف مین وبأو «(728717) ؟بعشلا» يفو (۱۲۱/۱۰)-

 نع قرط نم (۱۹۰۷ مقر) ؟ةنسلا» يف يئاكلاللاو :(۱۰4 ص) «ةيافكلا» يف بیطخلاو «(۵ /
 نع هاورو «يريرُجلا ثيدح نم الإ ةركب يبأ نع ىوري هملعن ال ثیدحلا اذهو» :رازبلا لاقو «يريرجلا

 .«دحاو ريغ يريرجلا

 نع «لالب نب ناميلس نع «بهو نبا نع عیبرلا نع هوورف ددع هفلاخ هیف فنصملا فلوخ )١(

 .ظوفحملا وهو ؛هعفر ةريره يبأ نع «ثيغلا يبأ نع هديز نب روث

 يف هدنم نیاو «(191/5) (ميتيلا لام لكأ بانتجا باب) اياصولا باتك يف يئاسنلا هجرخآ

 ةناوع وبأو -(۳4۹/۱) «رخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا هقيرط نمو- (4۷ مقر ۵8۹ /۲) «ناميإلا»

 بعشأا يفو ١59(« ص) «داقتعالا» يفو ۰ /۸) «ىربكلا» يف يقهيبلاو ۵6 /1) !هدنسم» يف

 .بوقعی نب دمحم سابعلا يبأ قيرط نم مهعيمج ؛(4۳۰۹ مقر) «نامیالا

 21١905 مقر) (ةنسلا لهأ داقتعا لوصأ حرش» يف يناكلاللاو ۲ ص) :ةیافکلا» يف بيطخلاو

 خیراتا يف يمهسلاو ۸۹۶ مقر) ؛راثآلا لكشم» يف يواحطلاو «قاحسإ نب دمحأ نب هللادبع نيرط نم

 .يذابارتسألا دمحم نب فسوي بوقعي يبأ نع (450 ص) «ناجرج

 «ثيغلا يبأ نع ديز نب روث نع «لالب نب ناميلس نع :بهو نبأ نع «ناميلس نب عيبرلا نع مهلك
 .ةريره يبأ نع

 :باوصلا وه قيرطلا اذه نأ دكؤي اممو

 -هقيرط نسمو- (۱8۵ مقر ٩۳ /۱) (اهربكأو رثابکلا نایب باب) ناميإلا باتك يف ملسم هجرخأ ام



 .اذه يف الإ «تانصحملا فذق» :ركذو ثيدحلا لك يف سيلو

 :-هنع هللا يضر- كلام نب سنأو :[ًاسداس]

 .(ح) ةبعش انثدح «لالّدلا باتع وبأ انثدح فیس نب ناميلس انثدح [۷]

 ةلأسما يف يداهلادبع نباو 4۰۰ ۰۲۱۸/۱۱و 10۸ ۳۲۱ /۸و 1140 /5) «ىلحملا» يف مزح نبا-

 .يليألا ديعس نب نوراه قيرط نم ۲ مقر) «ديحوتلا

 نمو- (۲۸۷4 مقر) (ميتيلا لام لكأ يف ديدشتلا يف ءاج ام باب) اياصولا باتك يف دواد وبأو

 «ينادمهلا ديعس نب دمحأ نع -(أ/6١١ ق) «يصاعملا تابوقعو يهانملا» يف بتاكلا بوقعي وبأ هقيرط

 .هب «بهو نبأ نع امهالك

 یتاتیلا لاوسمأ نولُكأي نیل نإ :-ىلاعت- هللا لوق باب) اياصولا باتك يف يراخبلا هجرخأ امو

 يفو 0۷7 مقر) (تاقبوملا نم رحسلاو كرشلا باب) بطلا باتك يفو ۲۷۲۲ مقر) (4...ًاملظ

 مقر) اداهجلا» يف مصاع يبآ نبا هقيرط نمو- (1۸۵۷ مقر) (تانصحملا يمر باب) دودحلا باتک

 مقر /۱) «ةتسلا حرشن يف يوغبلاو :(«ناسحالاا - ۱ مقر) «هححص) يف نابح نباو ۳

 ربخلا ةقفاوم» يف رجح نباو 41۳ /۲) «قئادحلا» يف يزوجلا نباو 4۱۹/۱) (هریفت» يفو 0

 يف ميعن وبار 40۵ /۱) ةناوع وبأو 1۷۱ مقر) «نامیالا» يف هدنم نباو 6۳8۹ /۱) «ربخلا

 (110۸ 1۸4 مفر) «بعشلا» يفو (۷۰/۹و ۲4۹ /۸و ۲۸۶ /۷) يفهيلاو ۲7۲ مقر) «جرختسملا»

 .هب هلالب نب نامیلس نع «يسيوألا هللادبع نب زیزعلادبع قيرط نم (۳۲۲ مقر) «نئسلا ىلإ لخدملادو

 هللاو ءتظوفحم ريغ فنصملا قيرط نأ دكؤي اذهو «ةداجلا ىلع لالب نب ناميلس نع عمج هاورو

 .(۱۸۹۰۸ مقر 158/14) «ةرهملا فاحتإل :رظناو .ملعأ

 :لاقو .هب .بسهو نبا نع فنصملا اهدروآ يتلا قيرطلا (۷6 /0) «دیهمتلا» يق ربلادبع نبا قلعو

 .«ةلاطإلا ةيشخ اهدانسإ ركذ تکرت»

 ثيلح (۲۳۷) مقرب هسفن دنسلاب هيفو هیتعبطب بهو نبال «عماجلا» يف ثيدحلا اذهب رفظأ ملو

 «سنأ نب كلام ثيدح دنسما نم (سماخلا ءزجلا)ل هقيقحت ةمدقم يف يناروم شولكيم دافأو ءرخآ

 نم خسن ثالث ناوريقلاب ةقيتعلا ةبتكملا نأ (برغلا راد .ط - ۱۱ ص) يدزألا قاحسإ نب ليعامسإل

 ةروستبم ءازجأ اهسفن ةبتكملا يف كانه نأ امك «يبيجتلا رورسم نب هللادبع هذيملت طخب بهو نبال «عماجلا»

 !اهيف ثیدحلا اذه لعلف «عماجلا» نم باوبآ ىلع يوتحت یرخآ

 يلوتلادو ؛رحسلاو ا :امهلدب هیفو ؛«روزلا ةداهشالو «انزلا» :ثيغلا ييآ قیرط يف دجوي ال :(هییت)

 .«فحزلا موي



 04 زا -
 يبأ نب ر هللاديبع نع «ةبعش انثدح «دواد وبأ انثدح «ميهاربإ نب قاحسإ انثدحو

 :رئابكلا ربكأ» لک هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر- هيبأ نع ءسنأ نب ركب

 .«قحلاب الإ هللا مّرح يتلا سفنلا لتقو «نيدلاولا قوقعو «هللاب كرشلا

 :-هنع هللا يضر- نيصح نب نارمعو :[ًاعباس]

 نع «كلملادبع نب مكحلا انثدح شب نب نسحلا انثدح «ةعرز وبأ انثدح [۸]

 هللا لوسر لاق لاق نع هللا يضر- نيصح نب نارمع نع ءنسحلا نع «ةداتق

 ة؟مكيف رئابكلا نردعت امه يَ
 رم 4 .رمخلا برشو ةقرسلاو ءانزلاو ءهللاب كرشلا :انلق

 نم هجرخأو- (۲۰۷۵ مقر) ی ی ره سلا

 ۰4۹۱۹0 مقر ۰ /۳) «ريسفتلا» يف متاح يبأ نباو 44۷۳ مقر) «نامیالا# يف هدنم نبا :-اضيأ- هقيرط
 مقر ۲۲۳ )٤/ «ناميإلا بعش» يفو ۶۰ ) «یربکلا» يف و يقويلاو 0 /۱) دن يف ةلاوعوبأو

 .حيحص هدانسإو -(۱۰۶ ص) ؛ةيافكلا» يف بيطخلاو ء(١١١ ص) ؛دافتعالا يفو ۰

 هقیرط نمو- (6۹۷۷ مقر) (رثابکلا نم نیدلاولا قوقع باب) بد الا باتک يف يراخبلا هجرخاو
 باسب) نامیالا باتک يف ملسمو -(815 /۲) «قئادحلا» يفو ۱۰6 مقر) «ةلصلاو ربلا يف يزوجلا نبا

 قیرط نم -(۲۱۸/۱۱) !یلحملا يف مزح نبا هقیرط نمو- (۱84 مقر ٩۲ /۱) (اهربكأو رثابکلا نایب

 .هب ةبعش نع (ردنغ) رفعچ نب دمحم

 باتک يفو «(۲10۳ مقر) (روزلا ةداهش يف ليق ام باب) تاداهشلا باتك يف يراخبلا هجرخأو

 نایب باب) ناميإلا باتك يف ملسمو 0۸۷۱ مقر) (4...اهايأ نمو :-ىلاعت- هللا لوق باب) تايدلا
 دمحأو 3۳ /۸و ۸۸/۷) يئاسنلاو ۳۰۱۸ ۰۱۲۰۷) يذمرتلاو ١155(« مقر ٩۱ /۱) (اهربكأو رثابکلا

 يف يبرحلاو 68۷9 8۷4 ۰8۷۳) هدنم نباو (۸۹۷) «لكشملا» يف يواحطلار ۶ ۰۱۳۱/۲)

 دنسم - ۲۹۵ مقر) «راثالا بیذهت» يفو (4۲/0) «هريسفت» يف يربطلاو «(4۳ /۱) «ثیدحلا بيرغ»
 يقهييلاو 46۲۲۱ مقر) «جرختسملا» يف میعن وبأو ۱3۵۹ مقر 111 /۷) "هریسفتا يف رذنملا نباو (يلع

 نسباو :(۱۹۰۲۰۱۹۰۵) «ةنسلا» يف يئاکلاللاو ء(۷٦۷۸) «بعشلاو ۱/۱۰۸۵

 يف رجح نباو 6۱44۳ /6) هظافحلا ةركذت» يف يبهذلا هقيرط نمو- ۵ مقر) «هتخيشم» يف باطحلا

 .هب ةبعش نع یرخآ قرط نم (۳۸۰ /۵) «قيلعتلا قيلختا
 .(۱۳۹۳ مقر ۱۳۹ /۲) «ةرهملا فاحتإا :رظناو



 الا 6

 «؟رئابكلا ربكأب مكعينأ الأ .تابوقع نهيفو «رئابك ّنُم» :لاق

 .۳«روزلا ةداهش» :لاق «ىلب :انلق

 .هوحنب رشب نب نسحلا نع (۳۰ مقر) درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ (۱)

 ؟ریسخلا ربخلا ةقفاوما يف رجح نباو ۸ مقر ۱۰۵/۱) !هدنسما يف ينايورلا هجرخأو

 .هب :رشب نب نسحلا نع نيرخآ نيقيرط نم (۳۹۹/۱)

 ةنعنعو دج فيعض كلملادبع نب مکحلاو ,یطخی قودص ءرشب نب نسحلا هيف «فيعض هدانسإو
 .يرصبلا نسحلا

 ةنايبلا اذهو مكحلا عبوتو

 نمو- (؟ثحابلا ةيغب» هدئاوز - ۲۹ مقر )١9/5/1 (هدنسم» يف ةماسأ يبأ نب ثراحلا هجرخأ

 020575 مقر ۷۱/۳) «ریشتلا» يف متاح يبأ نباو 26۳۵۵ /۱) ؛ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا هقيرط

 هيودرم نباو «(77750 مقر 77/4) «نییماشلا دنسم»و (۲۹۳ مقر /۱۸) «رییکلا مجعملا» يف يناربطلاو

 نب ديعس نع قرط نم (۲۰۹/۸) «یربکلا ننسلا» يف يقهيبلاو -(۵۲۳ /۱) «ریثک نبا ریسفت» یف امك-

 5 .هب تداق نع «ريشب

 ثيلح نم فرعي امنإو .-ثيدحلا ركنم وهو- يقشمدلا ديعس نب رمع هب درفتا :يقهيبلا لاق
 .«ًالسرم ةرم نب نامعتلا

 رمألاو .هب «ريشب نب ديعس نع ؛ديعس نب رمع قيرط نم ثراحلاو يقهيبلا ةياور :ةديبع وبأ لاق
 دنع يلماعلا راكب نب دمحمو ؛يناربطلا دنع يخونتلا نامثع نب دمحم رهامجلا وبأ هعبات دقف «لاق امك سيل

 .ريشب نب ديعس نع مهلك هوورف «هيودرم نبا دنع زازقلا ىسيع نب نعمو «مناح يبأ نبا

 درفتي ملو «لاق اذك» :قباسلا همالك يف يقهبل ابقعتم (۳01/۱) «ةقفاوملا» يف رجح نبأ لاق اذلو

 «نيل هيف قودص ريشب نب ديعس مهخيشو -راكب نباو رهامجلا ابأ :ديري- ناتقث هيلع هعبات لب «ىرت امك هب

 .كلملادبع نب مكحلا نع رشب نب نسحلا قيرط قاسو ؛هب درفني ملو
 «ةرم نب نامعنلا ثيدح نم لسرم دهاش هل نكل «نارمع نم نسحلا عامس يف فلتخاو# :لاق

 «نيحيحصلا» يف دهاش هرخآلو هرخآ نود ءهنع ديعس نب ىيحي نع ۱٦۷] /۱] «أطوملا# يف كلام هجرخأ

 .«ةركب يبأ ثيدح نم

 6۷1۵ مقر ۸) «عماجلا» يف ریلادبع نباو (۳۷4۰) قازرلادبع دنع «نامعتلا لسرم :تلق

 :نسحلا ثیدحل دهاش دانسالا يوق «لسرم ثیدح اذه» :لاقو ۳۱۰ /۱) «ةقفاوملا» يف رجح نباو

 .«رخآلاب امهنم لک دضتعی



oto اکا 

 :-هنع هللا يضر- كتاف نب ميرخو :[ًانماث]

 ىلعي انثدح :الاق ركب وبأ قاحسإ نب دمحمو فيس نب ناميلس انثدح []

 نب میرخ نع ؛نامعنلا نب بيبح نع ههيبأ نع «يرْفْصَعلا نايفس انثدح هديبع نبا
 :لاقف «ةادغلا ىلص امدعب موي تاذ حبصأ 5 يبنلا نأ تهنع هللا يضر- كتاف

 نم سجرلا اوُيِنَتْجاَف# : أرق مث «نیدلاولا قوقعو هللاب كرشلا روزلا ةداهش تلدع»

 ۳۰ :جحلا] رولا لوق اویتجاو ناثرآلا

 :-امهنع هللا يضر- رمع نباو :[ًاعسات]

 ۳ ی ا و و و

 اق يب يبنلا نع تامهنع هللا يضر- رمع نبا نع «ةلسيط نع ءةبتع نب بویآ
 دم ل

ت لام لکاو ؛ابرلا لکاو
 می

 امهنكل نسحلا نع هایورف «ىيحي نب يرسلاو ديبع نب سنوي :ةداتق عباتو» :(۳۵۹/۱) لاقو =
 .امهیقیرط نم هل «نآرقلا ماكحأ» يف يضاقلا ليعامسإ هجرخآ «هالسرأ

 سنوي قیرط نم (۱۰۵ مقر) «كرابملا نبال ةلصلاو ربلا» ىلع هتادايز» يف يزورملا هجرخأو :تلق

 .اللسرم نسحلا نع دیبع نبا
 .(0) مقرب فنصملا دنع یضمو ؛؟نیحیحصلا» يف ةركب يبأ ثیدح يف هرخآو

 ٤(. مقر/۲۲ ص) ادرفملا بدألا فيعض» يف ثيدحلاو

 قيلعتلا يف -ةنملاو دمحلا هللو- كلذ انققحو دوعسم نبا لوق هنأ حيحصلاو «فيعض هدانسإ (۱)

 .-رومأم ريغ- هرظناف .(۱۳۵ مقر) يبهذلل «رئابكلا» ىلع

 .هب «فنصملا قيرط نم (۱۰۵ ص) 4ةيافكلا» يف يدادغبلا بيطخلا هجرخآ (۲)

 -۳44 /۱) «ربخلا ربخلا ةقفاوم» يف رجح نبا :ءزجلا اذه مساب حيرصتلا نود فنصملل هازعو

 يف يجيدربلا» 1۳۳ ر اا يرجح ا را يف ريثك نباو ۰

 .(ةدرفملا ءامسألا»

 = يف -ةنملاو دمحلا هللو- كلذ نايب يف تلصف دقو «فوقوملا حيحصلاو «تبثي مل عوفرملاو



 .ًاعوفرم هاور اذكه

 نع )قارخم نب دايزو «ريثك يبأ نب ىبحي :ةلسْيط نع ثيدحلا اذه یورو
 .افوقوم -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع «ةلسيط

 .يفنحلا يلع نب ةلسيط وهو «بقل ساّيمو «ساّيم نب " ةلسیط وهو

 :-هنع هللا يضر- بويأ وبأو :[ًارشاع]

 یر ات ارکیده ار هجا ني هير كامل

 0 -هنع هللا يضر- بويأ "”يبأ ىلإ هدر لوحكم نع «هببأ نع «نابوث نبا انثدح

 نمو * نیدلاولا قوقعو «سفنلا لتقو ههللاب ارشإلا :رئابكلا ربکا» :لاق ا5 يبنلا
 .؟)«فحزلا نم ٌرارفلاو «ليبسلا نبا

 .رومأم ريغ هرظناف .يبهذلل ةرئابكلا» نم 4١4( مقر) ىلع قيلعتلا-

 .-ًاضيأ- (415) يبهذلل «رتابکلا» ىلع يقيلعت يف امهيقيرط تجرح (۱)
 نوكسو ؛ةلمهملا ءاهلا حتفب وه» :(۳64 /۱) ربخلا ربخلا ةقفاوما يف رجح نبا لاق (۲)

 ىف فنصملا همجرتو .«نيسلا ىلع ماللا مد نم مهوو ماللا فيفختو تلمهملا نيسلا حتفو «ةيناتحتلا
 .(ةنيكس .ط - 197 مقر ١5/ ص) ؟ةدرقملا ءامسألا تاقبطا هباتك

 .هل يعاد ال راركت وهو .«يبأ ىلإ هدریا :لصألا يف اهدعب (۳)

 !ماللاو فلألا نود «نيدلاو» :لصألا يف (6)

 نب ريسحب نع «ةيقب نع -تاقث ةعامج مهو- هريغ هاورف هيف ينوكسلا ورمع نب ديزي فلوخ (5)
 .هعفر يراصنألا بويآ يبأ نع «يعمّسلا مهر يبأ نع ,نادعم نب دلاخ نع دعس

 :ةيقب نع اذكه هاور نمم هيلع ُتفقو ام اذهو

 111 /۲) «ريسفتلا' يف رذنملا نباو «(5 ٠05 مقر ۸۸/۷) يئاسنلا :دنع ؛هيوهار نب قاحسإ #

 «نییماشلا دنسما يف يناربطلاو ,-ححصيلف !!ارمعا ىلإ هعوبطم يف «ريحب» فرحتو- ١198( مقر

 ۹۰ مقر) اديحوتلا» يف يسدقملا ينغلادبعو ۰۱۱44 مقر ۸ مم

 ,(485) «لكشملا» يف يواحطلاو :(0786) «ىربكلا» يف يئاسنلا هجرخأ «نامثع نب ورمع #

 ۳ .(۲۷۸ ۰۲۷۱) هداهجلا» يف مصاع يبأ نباو



 04 روا
 :-هنع هللا يضر- سيئأ نب هللادبع :[رشع يداح]

 انثدح «حلاص نب هللادبع انثدح «ةريغملا نب نمحرلادبع نب يلع انثدح 3

 .(ح) ديز نب دمحم نع «دعس نب ماشه نع «ثيللا

 ةمامأ يبأ نع «هذشق نب رجاهملا نب ديز نب دمحم نع «قاحسإ نب نمحرلادبع

 الب يبنلا نع هنع هللا يضر- سينأ نب هللادبع نع «يراصنألا

 الإ هللا مرح يتلا سفنلا لتقو «هللاب ُكلارشإلا :عبس نهنإف «رئابكلا اوقتا»

 قوقعو «فحزلا نم ٌرارفلاو میتيلا لام لکاو هابرلا لکاو ءانّرلاو «قحلاب

 ,)«نیدلاولا

 46۱۱8 8) «نییماشلا دنس» يفو ۳۸۸۵) يناربطلاو 1۱۳ /0) دسحأ :دنع ؛حيرش نب ةويح # - ١

 ۰6۲۰ /۱) «يلامألا» يف يرجشلا نباو

 .(۲۰/۱) يرجشلا نباو ؛(۳۸۸۵) يناربطلا :دنع نذتملا نب یسیع #

 .(8۱۳ /۵) دمحآ :دنع «يدع نب ايركز #

 .(۱۹۷۹) «ةنسلا» يف يئاكلاللا :دنع «جارسلا نمحرلادبع #

 دنسم نم ىرخأو «(ةريره يبأ) دنسم نم ةرم هلعجو هوجو ىلع هيوري ناکو «ةيقب هيف برطضاو

 .(ذاعم)

 .(۳۳۹/۱) متاح يبأ نبال (للعلا»و ۰۲۷۸ مقر 104-1۵0 /۲) مصاع يبأ نبال ؛داهجلا» : رظنا

 .هيلع قیلعتلا عم ۷۲ مفر) مصاع يبأ نبال ؛داهجلا» :يف اهرظنا ءیرخآ قيرط بويأ يبأ نع هلو

 .هب ؛لهس نب ملسأ نع فنصملا قيرط نم (۳ مقر )١7/4 «ةراتخملا» يف ءايضلا هجرخأ (۱)

 .فنصملا دنع ةيناثلا قيرطلا يهو

 يف نابح نبا هنعو ؛«(يلصوملا ىلعي وبأ) ىنثملا نب دمحأ :نم لک لهس نبا عباتو

 «ةبياغلا دسا» يف ريشألا نباو «(4 مقر ۱۷/۹) ءايضلاو :(«ناسحالا» - 00710) «هحیحص»

 نمو ؛(ممتملا - ۳۵۰ مقر) «ريبكلا يف يناربطلا دنع «يطساولا دمحم نب دومحمو ۱۲۰/۳(۰)

 = .(۵ مقر ۱۷ /۹) ءايضلا هقيرط



 زال ۸

 .هنمو هللا دمحب مت هللا ءاش نإ

 نطوملا يفو- بهو نع (1087 ۰۲۰۳۵ مقر) «يناثملاو داحآلا» يف مصاع يبأ نبا هجرخأو =
 .هب قیقب نبا -!(نابهو) :لوألا

 يبأ)و (ديز نب دمحم) نيب (يراصنألا ةمامأ يبأ نب هللادبع) ادازو «نانثا ةيقب نب بهو نع هاورو
 دنع ءقاحسإ نب میهارباو ١104(« مقر )1٩/6 «ةباحصلا مجعما يف يوغبلا مساقلا وبآ :امهو ء(ةمامأ
 .4١١0/1ق) «يهانملا» يف بتاكلا برقعي يبآ

 ريرج نباو ۵۱۹۹ مقر ٩۳۰ /۳) «ریسفتلا» يف متاح يبأ نبا :اهجرخأ دقف ؛ىلوألا قيرطلا امأو
 وبأو (ممتملا مسقلا - ۳۸۹ مقر) «ريبكلا» يف يناربطلاو «(يلع دنسم - ۳۱۷ مقر) «راثآلا بيذهت» يف
 .حلاص نب هللادبع نع قرط نم (۳۲۷ /۷) «ةيلحلا» يف ميعن

 :امه «ثیللا نع حلاص نب هللادبع ريغ نانثا هاورو

 هعوبطم يف عقوو 4۹۵ /۲) ؛دنسملا» يف دمحأ :هنعو «بدزملا دمحم نب سنوي :لوألا
 فارطأ»و (18/46 مقر 5//441) «ةرهملا فاحتإ) يف باوصلا ىلع عقوو طحن وهو !«سنوي نب هللادبع»
 يف يزوجلا نباو ۲ مقر ۱۵ /۹) «ةراتخسلا» يف ءايضلا :دنع ةداجلا ىلع عقوو ۰۱۸۳ /۲) «دنسملا

 .هب هدمحأ قيرط نم هوجرخأ ۵۱ /۳۳) !لامکلا بیذهت» يف يزملاو ۱۰۱ مقر) «ةلصلاو ربلا»

 !متاح يبا نبا ريسفتا شماه يف امك- ؛هريسفتا يف ديمح نب دبع ؛سنوي نع كلذك هجرخأو
 .6070) يذمرتلا هنعو -(ب /۱۳۰ق)

 .(۲۹/4) «كردتسملا» يف مكاحلا هقيرط نمو ؛ةماسأ نب ثراحلاو

 يف مصاع يبأ نبا هنعو :047/7) ؛دنسملا»و (ارصتخم - ۵ /۷) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نباو
 .(۲۰۳۹ مقر) «يناثملاو داحآلا»

 نب دمحمو ( 065 مقر ٠1١ /۲) «ریسفتلاد يف رذنملا نبا هنعو «غئاصلا ليعامسإ نب دمحمو
 ۸٩۳(. مقر ۳٤۸ /۲) (لكشملا» يف يواحطلا هنعو ؛يسوُسّرطلا ةيمآ وبأ يدادغبلا ملسم نب ميهاربإ

 .(174 مقر) 'قالخألا یواسم» يف يطئارخلا هنعو «يعبضلا قلاخلادبع نب دمحأو

 .یجحی نب بيعش :رخآلاو
 يف ميعن وبأو 4۳۲۲۱ مقر) «طسوألا»و (ممتملا - ۳۹۹ مسقر) اريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ

 .هقيرط نم (۳۲۷ /۷) ؟ةيلحلا»

 .يذمرتلا لاق امك ؛بيرغ نسح ثيدحلاو

 .ماللاو فلألا نود «نیدلاو» :لصألا يفو

 .تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو «تاقيلعتلا رخآ



 ثلاثلا قحلملا

 ساحنلا نباو ميقلا نبا اهيلع صصن يتلا (رئابكلا) ءامسابقحلم)

 ميق نبا :مهنم ملعلا لهآ نم عمج ًادادعتو ًاليصأت (رئابكلا)ب ىنتعا

 ةعومجم يف هل هضرعتو ؛"”فينصتلاب عوضوملا اذه هدارفإب كلذ لّثمتو ؛ةيزوجلا

 اهنأ ىلع ةيصعم ىلإ ةراشإ وأ «ثحبم نم ولخي هبتك نم باتك داكي ال ذإ هبنک نم
 .(رئابكلا) نم

 :يتالا ىلع قحلملا اذه يف لمعأسو

 لمشيو «ءاودلاو ءادلا» هياتك نم (رئابكلا) ىلع يرظنلا همالك تابثإ :ًالوأ

 2(نيعقوملا مالعإلا هباتك نم (رئابكلا) تادرفم درس ىلع همالك تابثإ :ًايناث

 نبا كاردتسا) ىلإ (ةحيحص ثيداحأ يف رئابكلا نم ةلمج) ناونع تحت ام لمشيو

 .9-014 ص) :رظنا .ةعبطلا هذه ةمدقم يف مهءامسأ تركذ (۱)

 يدوادلاو (4۵۰ /؟) «ةلبانحلا تاقبط ليذ» يف بجر نبا هل هركذ ؛رئابكلا» همسا باتك هل (۲)

 ةيده» بحاصو ؛(178/5١) «بهذلا تارنش» يف دامعلا نباو ۹۳ /۲) «نيرسفملا تاقبط» يف

 .(۱۵۸/۲) «نیفراعلا

 میقلا نبا بتک نم هتدام عیمجت ىلع -دمحلا هللو- تلمعو هرثآ ىلع هل رثعن مل دوتفم باتکلاو

 .همرکو هنمب كلذ هللا رسي بيرق هرشناسو «ىرخألا

 .(يزوجلا نبا راد .ط - ۱۹۲-۱۹۲ ص) (۳)

 .(يقيقحتب - )9( )7/ 01٩-0۸٤



 ا 09۰

 .(ساحتلا

 -هللا همحر- لاق «ساحنلا نبا مالک نم “"هتتاف يتلا لاصخلا تابثإ :ًاعبار

 ءيبهذلا نيدلا سمش ظفاحلا فنصم ىلع تفقو «باتکلا ٌتممتآ امل مش
 انمهتدعلرف هنج هللا يضرخ ةيزوجلا ميق نبا نيدلا سمش ةمالعلا مامإلا فنصمو

 ؛اهترکذ تنك ام ءايشأ - -ًاضيأ- اركذو هيلع ليلدلا حوضو عم هثركذ امم ًاريثك المهأ
 .0-یلاعت- هللا ءاش نإ- هيلع فقتس امك ءاهتقحلاف

 ردق دادعتلاب ةيانعلاو ءاذه انباتك يف امب (رئابكلا) ىلع مالكلا طبر :ًاسماخ
 .ملسو هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو «ةعاطتسالا

 :رئاغصو رئابك بونذلا #

 نما ىلع «ةمئألاو مهدعب نيعباتلاو ةباحّصلا عامجإو ةنسلاو نآرقلا لد
 مکلع رشکن هنع نوھ ام راک اوج نا :-ىلاعت- لاق ءرئاغصو رئابك بونذلا
 ۲۳۱ :ءاسنلا] «ًميرك ًالخذُم مکلخدنر مکنایم

 :مجنلا] 4مَمَللا ال شجاول و مثالا راک نوت ب نیلا :-یلاعت- لاقو
۳۲ 

 تعمجلا ىلإ ا ا تاولصلا» :لاق هنأ لكي هنع «حیحصلا يفو
 .” «رثابکلا ت نت تينتجا اذإ نهن امل تارفکم :ناضمر ىلإ ناضمرو

 .يتآلا ساحنلا نبا مالك يف كلذ نايبو ؛يبهذلا تتاف اذكو 00

 .(۱۷۲ ص) «نيلفاغلا هيبنت» (۲)

 .كانه هجيرختف 6۷4 مفر) يبهذلل «رثابکلا» :رظنا (۳)



 زور صحتك ب يي يصمم ١
 :تاجرد ثالث اهل ةرفكملا لامعألا هذهو

 ءاهيف صالعالا فعضو ءاهفعضل ؛رئاخصلا ريفكت نع رصقت نأ :اهادحإ

 .ةيفيكو ةّيمك ءادلا ةمواقم نع صقني يذلا فيعضلا ءاودلا ةلزنمب ءاهقوقحب مايقلاو

 .رئابكلا نم ءيش ريفكت ىلإ يقترت الو رئاغصلا مواقت نأ :ةيناثلا

 .رئابكلا ضعب اهب رفکت ةوق اهیف ىقبتو ءرئاغّصلا ريفكت ىلع ىوقت نأ :ةثلاثلا
 .ةريثك تالاكشإ كنع ليزي هنإف ؛اذه لمأتف

 ای یلب :انلق ؛؟رثابکلا ربکاب مکتبنآ الأ» :لاق نأ و هنع «نیحیحصلا» يفو

 . روزلا ةداهشو «نیدلاولا قوقعو «هللاب كارشالا» :لاقف هللا لوسر

 اي نّه امو :لیق ««تاقبوملا عبسلا اوبتنجا# :ِكَو هنع (نيحيحصلا» يفو

 «قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفلا لتقو نحسلاو «هللاب ٌكلارشالا» :َلاق ؟هللا لوسر

 تالفاغلا تانصحملا فذقو .فحزلا موي يئوتلاو ءابرلا لکأو «ميتيلا لام ٌلكأو

 ."!«تانمؤملا

 نآ» :لاق ؟هللا دنع مظعأ بنذلا يآ لتس هنآ هلو هنع «نيحيحصلا» يفو

 معطي نأ ةفاخم كدلو لتقت نآ» :لاق ؟يآ مش :ليق ««كقلخ وهو ادن هلل وعدت

 :اهقيدصت -ىلاعت- هللا لزناف "كراج ةليلح ينازت نأ» :لاق ؟يأ مث :لیق ««كعم

 الو قحاب الإ هل مرح يلا سْفنلا نون الو رخ ال هللا عم َنوُعْدَي أل نیل
 .[1۸ :ناقرفلا] 4 نوری

 :نیلوق ىلع -؟اهرصحی دع اهل له- رثابکلا يف سانلا فلتخاو

 :اهددع يف اوفلتخا اهرصحب اولاق نیذلا مث

 .كانه هجیرختف «(0 مقر) يبهذلل «رثابکلا» :رظنا (۱)

 .كانه هجیرختف 1 مقر) ييهذلل «رتابکلا» :رظنا (۲)

 .كانه هجیرختف ٩ مفر) يبهذلل «رثابکلا» :رظنا (۳)



o0۲زاها  

 ."”عبرآ يه :دوعسم نب هللا دبع لاقف

 . "عبس يه :رمع نب هللا دبع لاقو

 ."”عست يه :صاعلا نب ورمع نب هللا دبع لاقو

 .ةرشع ىدحإ يه :هريغ لاقو

 يف ةعبرأ اهتدجوف «ةباحصلا لاوقأ نم اهتعمج :" يکملا بلاط وبأ لاقو
 هللا ةمحر نم طونقلاو ةتيصعملا ىلع رارصإلاو «هللاب كرشلا :يهو ؛بلقلا
 «تانصحملا فذقو «روزلا ةداهش :يهو ؛ناسللا يف ةعبرأو .هللا ركم نم نمألاو

 لكأو ؛ميتيلا لام لكأو سخلا برش :نطبلا يف ةثالثو .رحسلاو «سومغلا نيميلاو
 لتقلا :امهو ؛نیلیلا يف ناتتئاو .طاوللاو ىنزلا :امهو ؛جرفلا يف ناتنثاو .ايرلا

 عيمجب قلعتت ةدحاوو .فحزلا نم رارفلا :يهو ؛نيلجرلا يف ةدحاوو .ةقرسلاو

 .نيدلاولا قوقع :يهو ؛دسجلا

 نآرقلا يف هنع هللا ىهن ام لك :* لاق نم مهنم ؛ودعب اهورصحي مل نيذلاو

 .ةريغص وهف ةي لوسرلا هنع ىهن امو «ةريبك وهف

 وهف ةبوقع وأ بضغ وأ نعل نم ديعو هنع يهنلاب نرتقا ام :ةفئاط تلاقو

 " ۰ .ةريغص وهف كلذ نم ٌءيش هب نرتقي مل امو ؛ةريبك

 مس ام :ةريبك وهف ةرخآلا يف ٌديعو وأ ايندلا يف ٌدح هيلع بترت ام لك :ليقو

 .(نيتسلاو ةنماثلا ةريبكلا) تحت ةدراولا ةعبارلا ةيآلا ىلع قيلعتلا :رظنا (۱)

 .(يناثلا قحلملا) وهو (۱۰ مقر) يجيدربلل ؛رئابكلا» :رظنا (۲)

 .(415 مقر) ثيدحلا يجيرخت :رظنا (۳)

 .(17 ص) ىلع هانقلع امو 4۱6۷ /۲) «بولقلا توقااب نراق (6)

 قورفلا يف -دمحلا هللو- انلصف دقف ۳۰-1۸ ص) ةعبطلا هذه ةمدقم يف هانرکذ ام :رظنا (0)

 .اهنم لک ىلع ءاملعلا داريإ انرکذو هقیتالا



 موب حب کسب ا بح

 .ةريغص وهف ؛اذه الو اذه ال هيلع بتر

 هميرحت ناك امو ءرئابكلا نم وهف هميرحت ىلع عئارشلا تقفتا ام لك :لبقو

 .ةريغص وهف ٍةعيرش نود ٍةعيرش يف
 .ةريبك وهف هلعاف هلوسرو هللا نعل ام لک :ليقو

 ام راک اوج نا :هلوق ىلإ ءاسنلا ةروس لوآ نم رکذ ام لک يه :لیقو

 rı :ءاسنلا] مكناس مكْنَع رك هنع نوهت

 ىلإ ةبسنلاب- اهلك بونذلا :اولاق ءرئاغصو رئابك ىلإ اهومّسقُي مل نيذلاو
 كههتناو هرمأ ىصع نم ىلإ رظنلاف ؛رثابک -هرمأ ةفلاخمو هتيصعمو هللا ىلع ةءارجلا

 .ةدسفملا هذه يف ةيوتسم يهو «رئابك اهلك بونذلا نوكت نأ بجوي همراحم

 الف ءاهب رثأتي الو بوننلا هرضت ال -هناحبس- هللا ّنأ ؛اذه حّضويو :اولاق

 الو «تفلاخمو هتيصعم درجم الإ قبي ملف ءضعب نم ربكأ هيلإ ةبسنلاب اهضعب نوكي
 .بنذو بنذ نيب كلذ يف قرف

 قح ىلع بّوتلاو ةءارجلل ةعبات ىه امنإ بونذلا ةدسفم نأ هيلع ديو :اولاق

 ال وهو ءامارح اجرف عیطو وأ ارمخ لجر برش ول اذهلو «-ىلاعتو كرابت- برلا
 لاخر زارع ب يصل ب عمج لق ناكل ؛همیرحت دقتعي

 ةبوقعلا قحتسي د يذلا وهو «نیتدسفملا ىدحاب ًاينآ ناكل ؛هميرحت دقتعي نم كلذ

 .بوتلاو ةءارجلل ةعبات بنذلا ةدسفم نأ ىلع لدف ؛لّوألا نود

 .يبنذو مبنذ نيب هيف قرف ال اذهو هتمرح كاهتناو

 ردق ىلإ رظنب نکلو «هسفن يف هرغصو بنا زبك ىلإ دبعلا رطب الف :اولاق
 ةيصعم نيب لاحلا هيف قرتفی ال اذهو ءةيصعملاب هتمرح كاهتناو هتمظعو هاصع نم

 الب ىلإ هل ةمهم يف بهذي نأ هیکولمم دحا رمآ ول ًاميظع ًاعاطم اكلم نإ ةيصعمو
 اناكل ؛هرمأ افلاخو هايصعف رادلا بناج ىلإ هل لغش يف بهذي نأ رخآ رمأو .دیعب



 .ءاوس هئيع نم طوقسلاو هتقم ىف

 راج وهو ةعمجلا كرت نمو ؛ةكم نم ححلا كرت نم ةيصعم تناك اذهلو :اولاق

 فلآ فلأ اتم رخآ عمو ءاهتاكز عنمف مهرد انتم لجر عم ناك ولو ءاذه ىلع بجاولا نم
 يف امهؤاوتسا دعي الو ءامهنم رلحاو لك ىلع بجو ام عنم يف ايوتسال اهتاكز عنمف

 .اريثك وأ لاملا ناك اليلق ؛هلام ةاكز عنم ىلع ًارصم امهنم لك ناك اذإ ةبوقعلا

 ةحيحص ثيداحأ يف تدرو رثابکلا نم ةلمج

 ءروزلا لوقو «نيدلاولا قوقعو هللاب كارشإلا» :لاقف ؟رئابكلا نع ع لئسو

 ناسنإلا لتقو «*" سومغلا نيميلاو ءفحزلا موي رارفلاو هللا مرح يتلا سفنلا لتقو

 فذقو «ميتيلا لام لكأو ءرحسلاو «هراج ةليلحب انزلاو .هعم معطي نأ ةيشخ هدلو

 .ثيداحأ نم عومجم اذهو "”(تانصحملا

 سفت اهنآل ؛اسومغ تيمس مربغ لام فلاحلا اهب عطتفی يتلاك «ةرجافلا ةبذاكلا نيميلا يه (۱)
 .رانلا يف مث «ملالا يف اهبحاص

 هللا مرح يتلا سفنلا لتقو «فحزلا موي يلوتلاو رحسلاو «نيدلاولا قوقعو «هللاب كارشإلا (۲)

 يف (11/77) يراخبلا هاور دحاو ثيدح يف تدرو «تانصحملا فذقو «ميتيلا لام لكأو «قحلاب الإ

 ًاراَث مهنوطعب يف نوكأ امن ام ىلا لار نوا يذلا نإ> :-یلاعت- هللا لوق باب) ایاصولا

 هيفو ةريره يبأ ثیدح نم (اهربکأو رثابکلا نايب باب) نامیالا يف (۸۹) ملسمو «(ريعتس َنْوَلْصَيْسَو

 .«ابرلا لكآو» :ةدايز

 (۸۷) ملسمو ؛(روزلا ةداهش يف ليق ام باب) تاداهشلا يف (5104) يراخبلا ىور دقو

 لوق وآ) روزلا ةداهشو ءنيدلاولا قوقعو «هللاب كرشلا :رئابكلا نم ركذف ...ةركب يبأ ثيدح نم
 ۸۸) ملسمو ۲۹۵۳(۰) يرابخبلا دنع سنأ ثيدح نم دروو «...ةرکب يبأ ثيدح وحنو (روزلا

 .سفنلا لتقو :دازو

 نیمیلا باب) ناميألا يف (171۷9) يراخبلا هاور ثيدح يف تدرو دقف «سومغلا نيميلا امأو

 = ۱ .ورمع نب هللا دبع ثيدح نم (سومغلا



 اه 000

 رئابکلا دادعت يف لصف

 راطفالاو تعاطتسالا عم جحلا كرتو فاکز لا عنمو قالصلا كرت :رئابکلا نمو

 فالخب مكحلاو طاوللاو ؛ینزلاو «ةقرسلاو «رمخلا برشو رذع ريغب ناضمر يف
 الب هللا ىلع لوقلاو ايب يبنلا ىلع بذكلاو ماكحألا ىلع "اشْرلا ذخأو .قحلا

 هلوسر هب هفصوو هسفن هب فصو ام دوحجو «هماکحآو هتافصو هئامسآ يف ملع

 همالک رهاظ ناو الص نيقي هنم دافتسي ال هلوسر مالکو همالک نأ داقتعاو قلع

 لوق درجمل هب ءاج ام كرتو «لالضو هيبشتو رفك لب ءأطخو لطاب هلوسر مالكو
 ءارآلاو ؛ةلطابلا دئاقعلاو ءةملاظلا ةسايسلاو «لقعلاب ىمسملا لايخلا ميدقتو «هريغ

 «سوكملا عضوو كي هب ءاجام ىلع ؛ةيناطيشلا تافوشكلاو «تاكاردإلاو ءةدسافلا

 ءایرلاو ءالیخلاو بجعلاو ءرخفلاو ءربكلاو «ءيفلاب راثيتسالاو ءاياعرلا ملظو

 قلاخلا ةبحم ىلع هتبحمو «قلاخلا فوخ ىلع قولخملا فوح ميدقتو ةعمسلاو

 ةبسمو «كلذ لني مل ناو ءداسفلاو ضرألا يف ولعلا ةدارإو «هئاجر ىلع هئاجرو
 وهو هلهأ يف ةشحافلا لجرلا رارقإو ءقيرطلا عطقو «-مهيلع هللا ناوضر- ةباحصلا

 قأرملا لجرتو «لجرلا ثنختو «لوبلا نم هزنتلا كرتو «ةميمنلاب يشملاو «ملعي

 مشولاو «ةريبك هلعفو «ةريبك لصولا بلطو «كلذ اهبلطو «ةآرملا رعش لصوو
 ةءاربو «بسسنلا يف نعطلاو ؛صیمتتلاو صمنلاو راشیتسالاو رشولاو «ماشيتسالاو

 ؛هريغ نم ادلو اهجوز ىلع ةأرملا لاخدإو «هنبا نم بألا ةءاربو «هيبأ نم لجرلا

 هدوعسم نب هللادبع ثيدح نم امهف «راجلا ةليلحب انزلاو هعم معطي نأ ةيشخ هدلو ناسنالا لتق امو =

 .اهرکذف :يا مث «٠...كقلخ وهو أذن هلل لعجت نأ» :لاق ؟مظعا بنذلا يا: هللا لوسر تلاس :لاق

 ًاداننأ لل اوُلَعجَت ال :-یلاعتس هلوق باب) ريسفتلا يف (8۷۷) :اهنم ؛نطاوم يف يراخبلا هاور
 باب) دودحلا يف (1۸۱۱)و (هعم لكأي نأ ةيشع دلولا لتق باب) بدألا يف (۱۰۰۱)و (4ْنوُمَلْعَت ماو

 يبهذلا دنع ثیداح الا هذه تمدقنو «(بونذلا حبقأ كرشلا نوک باب) ناميألا يف (۸7) ملسمو «(ةانزلا مثإ

 .(يناثلا قحلملا) يجيدربلل «رئابكلا»و ۱6۰ دال ۵ ماقرألا) :رظنا .-ىلاعت هللا همحر-

 .-اهرسكو ءارلا مضب- ةوشر عمج :اهمضو ءارلا رسكب ()



 زلف سس +

 توملاب ةبيصملا دنع اهرعش ةأرملا قلحو «بايثلا قشو «دودخلا مطلو «ةحاينلاو

 «ةيصولا يف روجلاو محرلا ةعيطقو ءاهمالعأ وهو «ضرألا رانم رییغتو ؛اهریغو

 «لیلحتلاو نیزنخلا محلو مدلاو «ةتيملا لكأو ثاریملا نم هقح ثراولا نامرحو
 هللا مرح ام لیلحتو ءهللا بجوأ ام طاقسإ ىلع لّيحتلاو «هب ةقلطملا لالحتساو
 نم كولمملا قابإو ؛رحلا عيبو «-ليحلاب هضئارف طاقسإو همراحم هلالحتسا :وهو-

 ملعتو «هراهظإ ىلإ ةجاحلا دنع ملعلا نامتكو ءاهجوز ىلع ةأرملا زوشنو «هديس

 ءماصخلا نم روجفلاو ,ردغلاو «سانلا ىلع ولعلاو ؛هاجلاو ةاهابملاو ايندلل ملعلا

 «ريخلا لمع نم اهريغو ةقدصلاب نملاو ءاهضيحم يفو "اهرب يف ةارملا نايتإو
 هردقو هئاضقب بیذکتلاو «ةينيدلاو ةينوكلا هماكحأ يف هماهتاو هللاب نظلا ةءاسإو

 هنأو «هيلإ هب جرع هيو هللا لوسر نأو هدابع قوف رهاقلا هنأو هشرع ىلع هئاوتساو

 وهف اباتک بتک هنأو .بیطلا ملکلا هيلإ دعصي هنأو ؛هيلإ -مالسلا هیلع- حیسملا عفر

 نح ایندلا ءامس ىلإ ةليل لک لزني هنأو هبضغ بلغت هتمحر نآو «هشرع ىلع هدنع
 هنأو ءاميلكت ىسوم ملک هنأو ؟هل رفغأف ينرفغتسي نم :لوقيف لیلا رطش يضمي
 یسوم یدانو ءءاوحو مدآ یدان هنأو هالیلخ ميهاربإ ذختاو ءاكد هلعجف لبجلل ىلجت

 يداني -ىلاعت- هنأو تهمالسو هللا تاولص هللا ءايبنأ رئاس ىلعو هيلعو انيبن ىلع-

 ضرألاو هیدی ىدحإب هتاوامس ضبقي هنأو هیدیب مدآ قلخ هنأو «ةمايقلا موي هدابع

 .ةمايقلا موي ىرخألا ديلاب

 لصف

 ىلع ةأرملا بيبختو «هعامتسا نوبحي ال موق ثيدح ىلإ عامتسالا اهنمو

 ؛نکی مل وأ لظ اهل ناك ءاوس ناويحلا روص ريوصتو هدیس ىلع دبعلاو ءاهجوز
 .هتباتكو هيلع ةداهشلاو هؤاطعإو ايرلا ذخأو «مايرت مل ام مانملا يف هينيع ير نأو

 هناف ؛فنصملل (۱۱۱ ۰ /6) ادناوفلا عئادب» :يف لیصفتلاب ربدلا يف ءطولا ماکحآ رظنا (۱)

 .(4915-140 ص) ىلع قیلعتلا يف هانمدق امو مهم



 مل نم نعلو ءاهنمث لكأو اهعيبو اهلمحو اهراصتعاو اهرصعو رمخلا برشو
 لمعلاو «مهقيدصتو ءةرحسلاو «نیفارعلاو «نیمجنملاو ةنهكلا نايتإو «نعللا قحتسي

 نما :ةل هللا لوسر لاق امك ؛هللا ريغب فلحلاو «هللا ريغل دوجسلاو «مهلاوقآب

 «هوركم كلذ نا :لاق نم رصقي نأ ءاش ام رّصق دقو ۳ «كرشآ دق «هللا ريغب فلح

 هدجاسم روبقلا ذاختاو ءرئابكلا ةبتر قو هتبترف ءًاكرش هلعجي عرشلا بحاصو

 قرات اهب نوفوطیو «ةرات اهيلإ نوصیو فرات اهل نودجسی ًادايعأو اناثوآ اهلعجو

 ىعدُي نأ عرش يتلا ؛هللا تويب يف ءاعدلا نم لضفآ اهدنع ءاعدلا نأ نودقتعیو

 .دجسیو بیل ىلصُيو «دیعبو ءاهيف

 ةمامعلاو ليوارسلاو رازإلا نم بايثلا لابسإو هللا ءايلوأ ةاداعم :اهنمو

 «حشلا ةعاطو ؛ىوسهلا ةعاطو «ىرهلا عابتاو «يشملا يف رتخبتلاو ءاهريغو

 هقيقرو هتجوزو هبراقأ نم هتقفنو هتنؤم همزلت نم ةعاضإو «سفنلاب باجعالاو
 :ةكيلاممو

 نم «مكاحلا حيحص» يف امك ؛ةنس ملسملا هيخأ رجهو هللا ريغل حبذلاو

 وهف ةنس هاخأ رّجه نما الإ يبنلا نع يملُّسلا يلذهلا شارخ يبأ ثيدح

 ءاهنود هنأ لمتحيو ,رئابكلا نم هنأ لمتحيف مايأ ةثالث قوف هرجه امأو ۳«هلتفک

 .ملعأ هللاو

 تلاح ْنَملا :هعفري رمع نبا ثيدحل ؛هللا دودح طاقسإ يف ةعافشلا :اهنمو

 دانسإب هريغو «دمحآ هاور "” !هرمآ يف هللا اض دقف «للا دودح نم دح نود هتعافش

 .ًالاب اهل يقلي ال هللا طخس نم ةملكلاب لجرلا ملكت :اهنمو

 .(175 مقر) يبهذلل «رثابکلا» :يف هجيرخت رظنا (۱)

 .(4۳۷ مقر) يبهذلل «رثابکلا» :يف هجیرخت رظنا (۲)

 .(4۳۸ مقر) يبهذلل «رثابکلا» :يف هجیرخت رظنا (۳)



 الفلا 00۸

 هرئابکلا ربكأ نم اذه لب «ةنس كرت وأ ةلالض وأ ةعدب ىلإ وعدي نأ :اهنمو

 . ال4 هللا لوسرل ةداضم وهو

 :لاق دادش نب دروتسملا ثيدح نم «هحیحص) يف مكاحلا هاور ام :اهنمو

 موي منهج ران نم ةلكأ اهب هللا همعطأ ءةلكأ ملسمب لكأ نم» هلي هللا لوسر لاق

 تسر نع ا يا

 “«ةمايقلا | موي ران نم ًابوث هللا هاسک ابو ملسمب یستکا

 نم ملسملا هيخأ ىذأب هيلإ لسوتو كلذ ىلإ لصوت هنأ :ثيدحلا ىنعمو

 «هب ءاردزالاو هيلع نعطلاو (ةبيغ وأ «ةزمل وأ «ةزمه وآ «هب ةيرخس وأ «هيلع بذک

 سانلا نم ريثك امم كلذ وحنو «هودع دنع هضرع نم لیئلاو «روزلاب هيلع ةداهشلاو
 .ناعتسملا هللاو هطسو يف عقاو

 يذلا راهجالا وهو ,هلاکشآو هباحصآ نيب ةيصعملاب راختفالاو جُجبتلا :اهنمو

 .هسفن رتس نم یفاع نإو ؛هبحاص هللا يفاعي ال

 مهربغ يتأبو ناسلو هجوب موقلا يتأيف «ناناسلو ناهجو هل نوکی نأ :اهنمو

 .هشحف ءاقثا هنورذحيو سانلا هكرتي ابذب اشحاف نوكي نأ اهنمو

 وهو هل سيل ام هاوعدو «لطاب هنأ ملعي لطاب يف لجرلا ةمصاخم :اهنمو

 .هل سيل هنأ ملعي

 هنأ يعدي وأ «مهنم سيلو هب هللا لوسر تيب لآ نم هنأ يعدي نأ :اهنمو

 هيلع ةنجلاف هيبأ ريغ ىلإ ىعذا نم» :«نيحيحصلا» يفو .هنباب سيلو نالف نبا
 وهف هيبأ نع بغر نمف ؛مكئابآ نع اوبغرت ال» :-اضيأ- امهيفو مارح

 )١( مقر) يبهذلل «رثابکلا» :يف هجيرخت رظنا 4۳(.

 )۲( مقر) يبهذلل ؛رئابكلا» :رظنا ۳۸۱(.



 3 اا س

 دقو الإ هملعي وهو «هيبآ ريغ ىلإ یعّذا لجر نم سيلا :-اضيأ- امهيفو «"'ارفاك
 a ا لل رک
 ."«هيلع راح الا «كلذك سیلو هللا ودع :لاق وأ «رفكلاب

 لاتقب ريانا E هرفكي مل نم ريفكت رئابكلا نمف
 مالسالا نم نوقرمي مهنأو ؛ 'ءامسلا ميدأ تحت ىلتق رش مه ربخآو جراوخلا

 مهرفك نم فيكف بونذلاب نيملسملا ريفكت مهنيدو * !ةيمّرلا نم مهسلا قرمي امك
 ؟اهيلإ مكاحتلاو ءاهميكحتو اهل لاجرلا ءارآ ةفلاخمو «ةنسلاب

 يفو «هنيعيو هرصني رصتيو ًاثدحم يوؤي وأ ؛مالسإلا يف اثدح ثدحي نأ :اهنمو
 سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف اتم ىوآ وأ اثلح ثدحأ نما :«نیحیحصلا)

 ليطعت ثدحلا مظعأ نمو « ”لًالدع الو ءًافرص ةمايقلا موي هنم هللا لبقي ال «نيعمجأ

 كلذ ثدحأ نم رصنو ءامهفلاخ ام ثادحإو لَك هلوسر ةنسو -ىلاعت- هللا باتک

 ال هلوسر ةنسو -ىلاعت- هللا باتك ىلإ ىعد نم ةاداعمو ءهنع بذلاو

 لاتقلا لالحتساو دیصلا لتقك ؛مارحإلاو مرحلا يف هللا رئاعش لالحإ :اهنمو
 .هللا مرح يف

 .لاجرلل ةضفلاو بهذلا يناوأ لامعتساو لاجرلل بهذلاو ريرحلا سبل :اهنمو

 نم نوكي نأ لمتحيف كرش ةريطلا» :لاق هنأ يب يبنلا نع حص دقو

 .(۳۸۲ مقر) يبهذلل «رثابکلا» :رظنا (۱)

 !!نفلا ءاسنو لاجر مهسفنأ نومسي نم نيب امّيس الو هذه انمايأ يف اذه ثدحي ام رثكأ ام (۲)

 .(۳۸۵ مقر) يبهذلل «رئابكلا» :رظنا (۳)

 .(۳۱۸ مقر) يبهذلل «رئابكلا» :رظنا (؟)

 .(۳۱۷ مقر) يبهذلل «رئابكلا» :رظنا (5)

 .(۱۰۳ مقر) يبهذلل «رئابكلا» :رظنا (5)

 .(۳۸۲ مقر) يبهذلل «رثابکلا» :رظنا (۷)



 زنا كلنا 1۹

 .اهنود نوکی نآو «رثابکلا

 .ةميتغلا نم لولغلا :اهنمو

 .هتيعرل يلاولاو مامالا شغ :اهنمو

 .ةميهب ىلع عقي وأ هنم مرحم محر تاذ جوزتی نأ :اهنمو

 لكك يبنلا لاق دقو «هترراضمو .هتعداخمو «ملسملا هيخأب ركملا :اهنمو

 . هب راض وأ «ملسمہ ركم نم ٌنوعلم»

 يبأ دنسم» يف يزورملاو ء(شغلاو ةنايخلا يف ءاجام باب) ربلا يف (۱۹6۱) يذمرتلا هجرخآ (۱)

 نباو ؛(4١1 /4و ٤٩ /۳) «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ۰4۲۰۵۳ /1) «لماكلا» يف يدع نباو (۱۰۰ مقر) «ركب

 «للعلا» يف متاح يآ نباو ۳46 /۱) (دادغب خيرات» يف بيطخلاو ٦-۷(« /۲) «نیحورجملا» يف نابح

 هب ركب يبأ نع «بيطلا ةرُم نع ؛يخبسلا دقرف نع قرط نم (۸۵۷۷) «بعشلا» يف يقهيبلاو (۲۸۷ /1)
 .اعوفرم

 .بيرغ ثيدح :يذمرتلا لاق

 .شماوه ةثالث دعب ًابيرق يتأيس امك «فيعض وهو ءاذه دقرف هتلع :تلق

 ملو «رکب ابآ كردي مل ةرُمو كورتم وأ يعض ثيدحلا جرخأ نم عيمج دنع دقرف ىلإ قيرطلا يفو
 !ةّيوق ةعباتم (دقرف)ل تدجو مث نم عمسي

 .هب رم نع «رماع نع «نابيش نع ماشه نب ةيواعم قيرط نم (45) یلعی وبآ هاور دقف

 .يبعشلا وه رماعو ءروهشم ةقث «يوحنلا نمحرلا دبع نبا وه نابيشو

 .فلاخي مل ام ؛نسح هثيدحس هلثوف ملسم هل ىور دقو «مهو هثیدح يف «قودص :ماشه نب ةيواعمو

 رباج نع «نابیش نع «مدآ نع (ناحطلا .ط - )٩۳۰۸ «طسوألا» يف يناربطلا هاور .فلوخ دقو

 «مدا)و ء(يفعجلا ارباج) يبعشلاو ناش نيب سايإ يبأ مدآ لعجف .هب رم نع «يبعشلا نع «يبعجلا

 رباج الإ يبعشلا نع ثيدحلا اذه وري مل# :هبقع يناربطلا لاق مدّوج دقو ؛(ماشه نب ةيواعم) نم قثوأ

 .«يركسلا ةزمح وبأو «نابيش الإ رباج نع هاور الو «يفعجلا

 ىرخألا ةعبطلا يف ةدوجوم ريغ اهنأ عم ««ىلعي يبأ دنسم نم ةطقاس (رباج نع) نوكي نأ ىشخأو

 نع ماشه نب ةيواعم قيرط نم (۱۰۲ مقر) يزورملا دنع هتدجو ينأل ؛(قحلا داشرإ .ط - ٩۱ مقر)

 = .هب «رماع نع «رباج نع «نابيش



 مرر ۰ که ١ اح

 هيف نأ دقتعي ال نم هلعفي امك ؛هتمرح رادهإو فحصملاب ةناهتسالا :اهنمو

 .كلذ وحنو هلجرب هئطو نم -ىلاعت- هللا مالك

 "كلذ لعف نم وی هللا لوسر نعل دقو «قيرطلا نع ىمعأ لضُي نأ :اهنمو
 !؟میفتسملا هطارص وأ هللا قيرط نع لضأ نمب فيكف

 لعف نم ةي هللا لوسر نعل دقو ءاههجو يف ةباد وأ ًاناسنإ میم نأ :اهنمو
 . "كلذ

 ."'هنعلت ةكئالملا ناف «ملسملا هيخأ ىلع حالسلا لمحي نأ :اهنمو

 اونو نأ هللا دنع تم رب :-یلاعت- هللا لاق «لعفي ال ام لوقي نأ :اهنمو
 .۲۳ :فصلا] «َنوُلَعْفَت ال ام

 .ملع ريغب «هنیدو هللا باتك يف لادجلا :اهنمو

 .ةكلملا ءىس ةنجلا لخدي ال» :ثيدحلا یفو .هقيقرب ةكلملا ةءاسإ :اهنمو

 «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ؛(45 مقر) اركب يبأ دنسما يف يزورملا :ةزمح نبا قيرط نم هاورو :تلق =

 .فيعض يفعجلا رباجو ۰۸۵۸۱ ۸۵۸۰ مقر) !بعشلا» يف يقهيبلاو ۰۳ /۱) بيطخلاو ۱ /4)

 .فیعض ثیدحلاف

 ۱۳۷ /۳و 8۰۳-2۰۵ /۲) «ماهيإلاو مهولا نایبلو ۱۹۰۳ مقر) «ةفیعضلا ةلساسلا» :رظناو

 هيف هدجآ ملو «هحيحصال يف ملسم ىلإ ثيدحلا (۱۵۵ /5) «مالعإلا» يف ميقلا نبأ ىزع :(هيبنت)

 .ريثألا نبا الو «يزملا هيلإ هازع الو

 ۳١١(. مقر) يبهذلل «رئابكلا» :رظنا ()

 .(۳۱6 مقر) يبهذلل «رئابكلا» :رظنا 0

 .(۳۸۰ مقر) يبهذلل «رثابکلا* :يف كلذ ىلع لدي ام رظنا 0

 يذمرتلاو «امهیدنسم» يف (۸و ۷) يسلايطلا دواد وبآو (۱۲و ۷و ؛ /۱) دمحأ هجرخآ (6)

 (ملخلا ىلإ ناسحالا يف ءاج ام باب) (۱۹۶ )و (ةنايخلاو شغلا يف ءاج ام باب) ربلا يف / ۷0

 -:(۹۵و 45و )٩۳ یلعی وبأو (كيلامملا ىلإ ناسحالا باب) بدألا يف (۳۹۹۱) هجام نباو «(۱۹۲۳)و



 سس ی چ

 .هادي لمعت مل امم «هيلإ جاتحي ال ام لضف جاتحملا حنمي نأ :اهنمو

 هدي غبص نمب هبعال هيبشتل ؛رئابكلا نم وهف درنلاب بعللا امأو ءرامقلا :اهنمو

 نإف هب هيبشتلا متي ذشيحف «هب لاملا لكأ اذإ امیس الو «*" همدو ریزنخلا محل يف

 يف يدع نباو ۲۸۷ /۲) «هللع» يف متاح يب نباو ۹۸و ۷٩)و هركب يبأ دنسم» يف يزورملار-

 ةرم نع «يخبسلا دقرف نع قرط نم (۱06 /4) ؛ةيلحلا# يف ميعن ربأو 7١04(« /7و ۱۳۹6 /5) «لماکل»

 .ةدايز مهدنعو .هب اعوفرم ركب يبأ نع «بيطلا

 بويأ ملكت دقو «بيرغ ثيدح اذه :يناثلا يف لاقو «بيرغ :لوألا نطوملا يف يذمرتلا لاق
 .بيرغ نسح :ثلاثلا يف لاقو هظفح لبق نم دقرف يف دحاو ريغو ينايتخسلا

 لاقو .فيعض :ةرم لاقو .يوقلاب وه سيل :دمحأ لاق «يخبسلا دقرف ىلع هرادم ثيدحلا :تلق
 هقثوو «تاركنم ةرم نع ىور :-اضيأ- دمحأ لاقو .ثيدح بحاص نكي مل :ةرم لاقو .ءيشب سيل :بويأ

 .ةعامجلا يأرل قفاوملا هنأل ؛فيعضتلاب ذخأنف ىرخأ هفعضو ءةرم نيعم نبا

 .ثيدحلا ريثكب وه سيلو :يدع نبا لاقو

 .السرم ةرم نع هدقرف نع یمعم نع (۲۰۹۹۳) قازرلادبع هاورو

 .ًاعباتم ةلوصوملا قيرطلا يف دقرفل تدجو دقو
 .هب هةرم نع «رماع نع «نابيش نع «ماشه نب ةيواعم انثدح «بیرک وبأ انثدح :(45) ىلعي وبأ هجرخأ

 نسبا نأ الإ هریغو دواد وب هقثو نإ وهف ءاذه ةيواعم الول ةيوق ةعباتم هذهو «يبعشلا وه رماع :لوقأ

 سيلو «قدص لجر :ةبيش يبأ نب نامثع لاقو .اطخأ امیر :نابح نبا لاقو «كاذب سيلو .حلاص :لاق نيعم

 لبقي الف ماهوأ هل لجرلاف نذإ ءأطخلا ريثك وه :لبنح نب دمحأ لاق . .مهي قودص : :يجاسلا لاقو

 !فلاخ اذإ فيك نكل ءنسحلا نع يقتري ال لبق اذإ وأ هدرفنا اذإ هثيدح

 قيرط نم (4۰۳/۱) ادادغب خيرات يف بيطخلاو ۱36 /4) «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور دقف

 .هب ؛ةرم نع «ليحارش نب رماع نع «رباج نع «يركسلا ةزمح يبأ نع ؛قيقش نب نسحلا نب يلع

 الو نابیش نع سيلو «فيعضلا يفعجلا ديزي نبا وهو ءرباج نع هلعج تاقثلا نم اذه ةزمح وبأو

 .ملعأ هللاو .حصأ هذه ةزمح يبأ ةياور نأ كش

 «لمتحي رمألا ؟ثيدحلا امهب نّسحيف لوألا يف ةروكذملا دقرف قيرط قيرطلا هذه يوقت له نكل
 .ملعأ هللاو

 )١( مقر) يبهذلل «رتابکلا» :رظنا ۲۱۱(.



 ۲ زایی —

 .ریزنخلا محل لكأ ةلزنمب لاملا لكأو «دیلا سمغ ةلزنمب بعللا

 لو هللا لوسر مَّرَع دقو «رئابكلا نم وهو ءةعامجلا يف ةالصلا كرت :اهنمو

 نبا نع حص دقو «ةريغص بکترم قّرحيل نكي ملو «'''اهنع نیفلختملا قيرحت ىلع
 ۳ «قافتلا مولعم قفانم الإ ةعامجلا نع فلختي امو ءانتيأر دقلو» :لاق هنأ دوعسم

 .ةريبكلا قوف اذهو
 مهعدو نع ماوقآ نیهتیلا :(ملسم حیحصا يفو «ةعمجلا كرت :اهنمو

 ."”«نيلفاغلا نم ٌننوكيل مث ؛مهبولق ىلع هللا ٌنرمتخيل وأ «تاعمجلا

 ؛ًانواهت عُمُج ثالث كرت نَم» :لاق لكي يبنلا نع ديج دانسإب «نئسلا» يفو
 . 9 «هلق ىلع هللا عبط

 ليحلا نم همّلعيو «كلذ ىلع هلدي وأ ءهتكرت نم هثراو ثاريم عطقي نأ :اهنمو

 .ثاريملا نم هب هجرخي ام

 ةريبكل | نم يقترب دق اذهو «هتلزنم هب ىّدعتي ىتح قولخمل | يف ولغلا :اهنمو

 .رشلا ىلإ
 ناك نم كله امناو یلغلاو مكايإ» :لاق هنأ ةَ هللا لوسر نع حص دقو

 .””اولغلاب مكلبق
 راثلا لكأت امك ؛تانسحلا لكأي هنإلا :«نتسلا» يفو دسحلا :اهنمو

 .(115 مقر) يبهذلل «رئابكلا» :رظنا (۱)

 نم ةعامجلا ةالص باب) ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف !هحیحصا يف ملسم هجرخأ (۲)

 دق قفانم الإ ةالصلا نع فلختي امو انتيأر دقل» :لاق دوعسم نبا نع (104 مقر 507 )١/ (یدهلا ننس

 .«قافنلا مولعم قفانم الإ اهنع فلختي امو انتيأر دقلو» :ظفل يفو ««ضيرم وأ هقافن ملع

 .(4۱۷ مقر) يبهذلل «رئابكلا» :رظنا (۳)

 .(4۱۸ مقر) يبهذلل «رثابکلا» :رظنا ()

 .(4 ۵۷ مقر) يبهذلل «رثابکلا» :رظنا (۵)



o4ایا  

 0 طحلا

 لاتقب ةي يبنلا رمأي مل ؛ةريغص ناك ولو «يلصملا يدي نيب رورملا :اهنمو
 هرورم نم هل اريخ اماع نيعبرأ هحلاصمو هجئاوح نع هفوقو لعجی ملو ."'هلعاف

 .ملعأ هللاو 9 «رازبلا دنسملا يف امك ؛هيدي نيب

 هباتك يف ساحنلا نبا كاردتسا

 “«نيلهاجلا لامعأ نع نيلفاغلا هيبنت»

 ام بعوتساو ««نيلفاغلا هيبنت» هباتك يف رئابكلا نم ةلمج ساحل نبا ركذ

 حرصو «(رئابكلا) تادرفم ضعب تحت كلذ ىلإ راشأو «ميقلا نباو فنصملا هركذ

 :يبهذلا هقسي ملو هركذ اممو :قحلملا اذه لوأ يف اهانقس «هل ةملك يف كلذب

 ."رذعالب ةداهشلا متك #

 م ةرضحب ناطلسلا دنع ةياعسلا 2

 ."دمّلعت دعب نآرقلا نايسن #

 .(477 مقر) يبهذلل ؛رئابكلا» :رظنا (۱)

 .(17۸ مقر) يبهذلل «رثابکلا» :رظنا (۲)

 .(47۷ مقر) يبعذلل «رئابكلا» :رظنا (۳)

 .ه4١*ا/ ةنس «ثارتلا قيقحتل يفلسلا بتكملا ةعبط ىلع تدمتعا (4)

 متک نما :هعفر ىسوم يبآ نع «هريغو :(11/.98) يناربطلا هجرخآ ام :كلذ يف هدنتسم ()

 .«روزلاب دهش نمک ناك ءاهيلإ يع اذإ ةداهشلا

 .رقشألا نب دمحم هيف هفيعض هدانسإو

 روكذملا نم معأ فنصملا بيوبت ناك نو .فنصملا دنع (نيسمخلا ةريبكلا) تحت لخدت (1)
 .هيلع قيلعتلاو (5 5١ مقر) :هيلع ليلدلا رظناو .انه

 .(157ص) «نيلفاغلا هيبنت» :يف هتلدأ رظنا (۷)



 9 زایی —

 ۳ رانلاب ناويحلا قارحإ #

 .نآرقلاو ملعلا لهأ يف ةعيقولا *
 .راهظلا #

 ."”رذع الب اهجوز شارف نم ةأرملا عانتما #

 ."'مايأ ةثالث قوف رجهلا *
 .*هنمث لکاو «رحلا عیب #

 “هترجآ هيفوي ال مث لمعلا هنم يفوتسيو ًاريجأ رجأتسي نأ *
 .*"يويند ضرغ تاوفل ةعيبلاب ءافولا مدع #
 .""نيدلاولا نعل يف ببستلا #

 .""ةّييسلاب ناتبسلا #

 .هامهریغ وأ اثوغرب وأ «ةلمق ناك ولو :ءاملعلا ضعب لاق» :(177 ص) ساحنلا نبا لاق (۱)

 .(۲۷۲ ۰۲۷۱ مقر) يبهذلا دنع ام :هليلد (۲)

 ليصفتب اهتنيب ثالث قوف رجهلل ةعورشم روص كانهف الإو «سفللا ظحل :اهدييقت نم دب ال (۳)

 ةثالث قرف هرجه امأو» :لاقو هتنسب هل يبهذلا دییقت قبسو «دمحلا هللو ؛عوبطم وهو «رجهلا» يباتك يف

 .«اهنود هنأ لمتحيو یئابکلا نم هنأ لمتحيف «مايأ

 .(۶۳۷ مقر) :رظنا .(رئابكلا نم هنأ لمتحي امل عماج :لصف) يف ةلصخلا هذه ليلد يبهذلا ركذ

 هریمأب رداغلا :نيعبرألا ةريبكلا) يف (؟10) مقرب اهليلد ركذو ةلصخلا هذه يبهذلا ركذي مل (4)

 .(كلذ ريغو

 عنم :نيعبسلاو ةيداحلا ةريبكلا) يف (۶۱۰) مقرب اهليلد ركذو «ةلصخلا هذه يبهذلا ركذي مل (۵)

 .(ءاملا لضف

 نيملسملا ةيذأ :نيسمخلا ةريبكلا) يف (۳۳۹) مقرب اهليلد ركذو ةلصخلا هذه يبهذلا ركذي مل (5)

 .(مهمتشو

 -:رئابكلا ربکآ نم نا :هعفر ةريره يبأ نع هريغو «4۸۷۸) دواد وبأ هجرخأ ام :هليلد (۷)



 بس ره لا 911

 ."نیملسملا تاروع عبتت #

 «مالكلا اذه وحن وأ هارفاک وأ ًايئارصن وأ ایدوهب تنك الإو ...هنيمي يف هلوق #

 ""بذاک وهو

 فيرعت نم ةرورض ريغ نم اهب بقل نم دنع ةهوركملا باقلألاب زبانتلا #
 و

 !؟*هلئا ودع :وأ !رفاك اي :ملسمل لوقي نأ *

 هب لزن اميف ًاريثأت هل ّنأ ادقتعم رهدلا بس ¥

 "اهتم لكأو اهؤارشو اهعيبو اهلمح كلذكو ءاهراصتعاو رمخلل بنعلا رصع #

 .)بذاکلا فلحلاب هتعلس فني نأ *

 امك ؛هريغل نسح ثيدحلاو ««ةبسلاب ناتبسلا :رئابكلا نمو «قح ريغب ملسم لجر ضرع يف ءرملا ةلاطتسا-
 .(۲۸۳۲ مقر) «بیهرتلاو بيغرتلا حيحصلا يف

 ملو «هناسلب نمآ نم رشعم ایل :هعفر رمع نبأ نع هريغو «(377) يذمرتلا هجرخآ ام :هليلد )١(

 نمو «هتروع هللا عبتت هيخأ ةروع عبتت نم هنإف ؛مهتاروع اوعبتت الو «نیملسملا اوذؤت ال مبلق ناميإلا لخدي
 .نسح ثيدحلاو ؟هنیب فوج يف ولو هحضفی هتروع هللا عبتن

 ريغ ةّلمب نيمي ىلع فلح نم » :هعفر كاحضلا نب تباث نع ؟نیحیحصلا» يف ام :هليلد (۲)
 .«لاق امك وهف ءادمعتم ابذاک مالسإلا

 .ثیدح ريغ بابلا يفو
 .ةريبك اهنأ ىلع ال ميرحتلا ىلع للدت اهقاس يتلا ةلدألا (۲)

 .(۳۳4) مقرب كانه هليلدو «(مهمتشو نيملسملا ةيذأ :نيسمخلا ةريبكلا) تحت لخدي ()

 «هرهالا مدآ وشب بسی :-لجو زع- هللا لاقا :هعفر ةريره يبأ نع ؟نيحيحصلا» يف ام :هليلد (0)

 .!راهنلاو ليللا يديب ءرهدلا انأو

 .(هنم ركسي مل ناو رمخلا برش :ةرشع ةعبارلا ةريبكلا) يف كلذ ليلد فنصملا ركذ (0)

 ليلد كانهو ؛هدنع (نورشعلاو ةثلاثلا ةريبكلا) يهو ؛(سومغلا نيميلا) نمض فنصملا اهلعج (۷)

 .(۱۷۳) مقرب انه روكذملا



 2۷ زا کعلیلا ےچ

 .اهیوجو دعب ةاكزلاب ةلطامملا #

 ."برلا ءاطعا #

 .؟ابرلاب ةداهشلا #

 ."'هللا لزنأ ام ريغب مهمکحو «مهريغو هةاضقلاو ؛نیطالسلا نم ماکحلا روج #

 تاجاحلا يلوآ نع ؛ماکحلا نم امهریغو «يضاقلاو ,ناطلسلا باجتحا #

 .*تنکسلاو

 های هتبحم وأ هنم هبرقل ؛ةاباحم حلصي ال نم يضاقلا وأ مامالا يلوي نأ #

 .©ةيالولل لهآ وه نم هكرتو
 .”'هكحلا يف ءاشترالا #

 . “هللا مرح ام ةحابإ وأ -یلاعت- هللا بجوآ ام طاقسإ ىلع لّيحُتلا #

 ."ةرع بجاولاب لخبلا هب قحتلي امبرو ءاعرش بجاولاب لخبلا *

 «نيلفاغلا هيبنثا :رظنا .ىرخأ ةلدآ ساحنلا نبا دروأو 4۱9۹) مقرب فنصملا دنع هليلد (۱)

 .(۲۱۳ ص)

 .كانه ةلدألاو کابرلا لكأ) عم (ةعباسلا ةريبكلا) يف يبهذلا امهجمد (۲)

 .اهيلع يقيلعتو (نيرشعلاو ةسداسلا ةريبكلا) :رظنا (۳)

 هليلدو :(ةرشع ةئلاثلا ةريبكلا) يف (رابجلا ملاظلا هتيعرل شاغلا مامإلا) عم فنصملا امهجمد (:)

 .(۱۰۷) مقرب كانه

 مقرب كانه هليلدو :(نیرشعلاو ةسداسلا ةريبكلا) يف (ءوسلا يضاقلا) تحت فتصملا هلعج (۵)

(۲۰۱). 

 مهيلع تمرح هدوهيلا هللا نعلا :هریغو ۳۹۰ ۰۲۲۲4 ۰۲۲۲۳) يراخبلا هجرخآ ام :هلیلد (1)

 .«اهنمث اولكأو ءاهوعابف ءاهولمجف ؛موحشلا

 .ةلاطإلل يعاد الف هیلع ليلدتلاو ههنايب «مالعالا» يف ميقلا نبا بهسأو

 =مقر) :رظناو .(رئابكلا نم هنأ لمتحي امل عماج :لصف) يف هيلع ليلدتلا نم فنصملا رثكأ (۷)



 ولا ۸

 .دسحلا #

 اولا ءوس #۴

 ۳ ةّحمو ًاريقوتو مهل ةناعإ لب حیحص دصق ریغب ةملظلا ىلع لوخدلا #

 «ناسلو هجوب ءالؤه يتأي نیناسلو نیهجو اذ نیضغابتملا نيب نوكي نأ *
(O0, 

 5 ناسلو هجوب ءالؤهو

 اونيليو «هیلع ضارتعالا سانلا كرتي ىتح شحفلاو رشلا ناسنإلا مزالي نأ *
 .؟رشو هشحف قتل ؛هل اوعضخیو «مالكلا هل 3

 .؟اهربد يف هتجوز لجرلا نايتإ #

 ."ةقحاسملا #

 ."قح ریغب يمذلا لتق #

£ 3 
 .ةرورض ريغ نم مارحلا لكأ #

(ETE EW Y= 

 .(457 مقر) (رئابكلا نم هنأ لمتحي امل عماج :لصف) :يف فتصملا دنع هليلد (۱)

 -۳۲۸) مقرب كانه هليلدو .(مهمتشو نيملسملا ةيذأ :نيسمخلا ةريبكلا) عم فنصملا هجمد (۲)

۳۳۳ 

 ۲4۲۷ ۰4۲ ۹-۰۹۸) مقرب يبهذلا دنع هلیلد (۲)

 .(۲۹۵) مقرب يبهذلا دنع هلیلد (4)

 .(۳۲۷) مقرب يبهذلا دنع هليلد ()

 ريرحت هيف بهسم مالك اهيلع قيلعتلا يفو 6454 ۰4۵۳ ۰4۵۲) مقرب يبهذلا دنع هليلد (1)

 .مهم هنإف هعجارف «قيقدتو

 .(۱54) مقرب يبهذلا دنع هليلد (۷)

 .(۲۰ ۰۱۹) مقرب يبهذلا دنع هليلد (8)

 .(۲۱۰ ۱3۱ ۰۱۷0) مقرب يبهذلا دنع هليلد )٩(



 04 را کلا

 ."ريئاندلاو مهاردلا رسك #

 ."”ضرألا بصغ #

 ."'ةقلحلا طسو سولجلا *

 .دیآرب نآرقلا رسفي نأ #

 .*"نآرقلا يف ءارملا #

 . لاب اهلئاق اهل يقلي الو ءاهررض رشتیو ءاهتدسفم مظعت يتلا ةملكلا #

 ."قلطم ةالصلا تيوفت يف الحاد ناك ناو ؛ًادمع رصعلا ةالص تیوفت #

 . "هيف بیعل هتمامإ نوهركي ًاموق مؤي نأ *
 .”مامإلا لبق دوجسلاو عوكرلا نم هسأر مومأملا عفر #
 ."هترتسو يلصملا يدي نيب رورملا #

 .(لاملا ةعاضإ)و (شغلا) ةمرح تحت لخدت (۷)

 :رظنا .(لطابلاب سانلا لاومآ ذخاب ملظلا) تحت لخدی وهو ۱۵۷(۰) مقرب يبهذلا دنع هليلد (۲)

 .(نيرشعلا ةريبكلا)

 .(رئابكلا نم هنأ لمتحي امل عماج :لصف) تحت (576) مقرب يبهذلا دنع هليلد (۳)

 ريسفتو» :لاقو ةلدألا نم ةلمج (؟777-377 ص) «نيلفاغلا هيبنت» يف ساحنلا نبا دروأ (4)
 .هايإ هتدارإ ققحتي ال ام دارأ هنأب هللا نع رابخالاو ءروزلا لوق عاونأ نم وه يارثاب نآرقلا

 .(۳۹۵) مقرب يبهذلا دنع ام :هليلد (6)

 .(46۰ ,574) مقرب يبهذلا دنع هليلد ()

 .(۲۹) مقرب يبهذلا دنع هليلد (۷)

 .(84 ص) «رجهلا» يباتك يف هليلد تجرخ (۸)

 يبيهذلا دنع ام :رظناو .(۸۰ ص) «نيلصملا ءاطخأ يف نيبملا لوقلا» يباتك يف هليلد تجرتخ (9)
 .(459 ۰40۸۰671۷ مقر)



 بس رم ا 2۷۰

 .٩)هءافو ديري ال اید نيدتسي نأ #

 .""قادصلا اهیفوی نأ هسفن يف سیلو ةأرملا جوزتی نأ *

 ." ةعمجلا موی سانلا باقر يطخت #

 .""”ربخلا حص نإ ةعافشلا بیسب هيلإ ىدهي ام لبقي نأ #
 .“هيلإ امهتجاح ةّدش عم هدنع وه ًالضف همحر اذو هالوم ناسنإلا عنمي نأ #

 .ءوسب مهتدارإو اب يبنلا ةنيدم لهآ ةفاخإ *

 دجسم يوؤي وأ ًاثدح هلك يبنلا ةنيدمب ثدحي نأ #

 ."”هيلإ يمري ًاضرغ حورلا هيف ءيش ذاختا *

 .“ كلا رس نيجوزلا دحأ ءاشفا #

 كلذ وحنو «ةهبشب یطو وأ ءانزب مهنم سيل نم موق ىلع ةأرملا لخدت نأ #
 .؟هدلو نم لجرلا يفتي وأ

 .(نیوشعلا ةريبكلا) :رظنا .(لطابلاب ساتلا لاومآ ذخأب ملظلا) نم وه (۱)

 .ساحنلا نبا هدروآ ام :-امازل- رظناو .(۳۹۲-۳۰۵) «نیبملا لوقلا» يباتك يف هلیلد تجرخ (۲)

 نما :هعفر ةمامآ يبآ نع امهریغو ؛(۲7۲۱/۵) دمحأو ؛(۳۵6۱) دواد وبأ هجرخآ ام :هلیلد (۳)

 يف امك ؛حيحص وهو «اابرلا باوبأ نم ًاميظع اب ىنأ دقف هایش ءاهيلع يده هل يدهأف سل ةعافش عفش
 .(۲۲۲4 مقر) «بيغرتلا حیحص»

 .(ءاملا لضف منم :نيعبسلاو ةيداحلا ةريبكلا) يف فتصملا دنع لخاد وه (4)

 .(۲۷۹-۲۸۰ ص) «نیلفاغلا هیبنت» :رظنا .كلذ ىلع ةريثك ةلدأ ساحنلا نبا دروأ (5)

 .(۱۰۳) مقرب يبهذلا دنع هليلد (1)

 .(۱۵۵۰/۳) «ملسم حیحصا و ؛(۵۱۵) «يراخبلا حیحص) يف ام :هلیلد (۷)

 نم میقلا نبا هدعو :هیلع ةلدأ (۲۸۲-۲۸۳ ص) «نيلفاغلا هيبنت” يف ساحنلا نبا دروآ (۸)

 15١(. مقر) يبهذلا دنع ام ؛رظناو .(رثابکلا)

 )۲۸۳-۲۸٤(. ساحنلا نبا دنع هتلدأو «رئابكلا ربكأ نم ميقلا نبا هدع (4)



 ۷۱ اا =

 ."هنم اهلان سأب ريغ نم قالطلا اهجوز لآست نأ *

 كلذ ريغو ةرشبلا فصب يذلا بايثلا نم قيقرلا ةأرملا سبلت نأ #

 ی نع ىمعأ "'همكي نأ ٭

 .”ةميهبلا نايتإ #

 .؟"هدیس ىلع دبعلاو ءاهجوز ىلع ةأرملا داسفإ #
 ."ةكلملا ءوس #
 ۳ مظع رسک #

 .هجولا يف يكلا #

 ."”ًاشطع وأ ًاعوج ًادمع تومت ىتح ةرهلا سبح #

 ,2 0 صمنلا #

 حتف» :رظناو .(۳۷۹/۳) باهولا دبع يضاقلل «فارشإلا» ىلع يقيلعت يف هليلد تجرح ()

 ۳۹۸ -۳۹۷ /4) «يرابلا

 ةنماثلا ةريبكلا) :رظناو .("377 ۰۲۰) يبهذلل «رئابكلا» :رظنا .اهجوز بايغ دنع اميس الو (؟)

 1 .(۲۸۵-۲۸ ص) «نيلفاغلا هيبنتاو «(نیرشعلاو
 .لضی :يأ (۳)

 .(۲۲۵ مقر) يبهذلا دنع هلیلد (4)

 .(۳5۵ مقر) يبهذلا دنع هليلد (۵)

 .(4۳۷ مقر) يبهذلا دنع هلیلد (7)

 .همالک رخآ يف هجيرختو ؛ميقلا نبا دنع ام :لیلد (۷)

 .ساحنلا نبال (۲۹6) «نیلفاغلا هیبت» :رظنا (8)

 6۳۱۸ مقر) يبهذلا دنع هلیلد (4)

 دقو» :(۲۹۵ ص) ساحتلا نبا لاقو ۳4۳ ص) «نییضاملا صصق نما يباتك يف هلیلد (۱۰)

 .«رهاظ وهو تومب هديقي ملو «بجوم ریغب ناویحلا بيذعت رئابكلا نم :ةعامج لاق

 .(ةمشاولاو ةجّلفتملاو اهرعش يف ةلصاولا :نيتسلا ةريبكلا) :رظنا (۱۱)



 ,"”هل سانلا مايق بحي نأ ٭

 ."!هيلع ةناعالاو لطابلا يف ةموصخلا *

 .؟"فزاعملاو راتوألا عامس#

 .*درنلاب بعللا #
 .””ةيصولا يف ةراضملا *

 .)روبقلل ءاسنلا ةرايز #

 دروآو ءانفتصم ىلع ساحنلا نبا اهداز يتلا لاصخلا يه هذه :ةديبع وبا لاق

 :لصف) اهل مجرتو «باتكلا رخآ اهضعب عضوو ءاليلد -تيأر امك- اهضعبل يبهذلا

 نبا هركذ امم معأ باب تحت اهضعب دروأو ؛(رئابكلا نم هنأ لمتحي امل عماج

 رئاس لمهأو ءام ةريبك ىلع للدت هيف ةرقفل ثيدحلا ىرخأ انايحأ دروأو ءساحنلا

 تيقب اذه عمو «هلمهأ ام (...عماج :لصف) يف ررك امبرو «بيوبتلا نم هتارقف

 -هللا همحر- ماسقلا نيدلازع ينيطسلفلا دهاجملل «نایلاو دقنلا» ىلع يقيلعت :يف هليلد رظنا ()

 ۷ ص)

 .(4۳۸ ۳۹۲ مقر) ييهللا دنع ام :هلیلد (۲)

 تالآ ميرحت» :هل رظنیو .ارئابكلا نم نویتارعلا هدع اذک» :(۳۰۳ ص) ساحنلا نبا لاق (۳)

 .ينابلألا انخيشل «برطلا

 )11 مقر) يبهذلا دنع هليلد رظنا (4)

 .هيلع قيلعتلاو (4 44 مقر) يبهذلا دنع هليلد رظنا (0)

 بهذم يف هجوأ ةثالث اهتحابإو اهتيهاركو اهمیرحت يفو» :(۳۰۵ ص) ساحنلا نبا لاق ()

 نم اهنأب )١/ ١15( «نافهللا ةثاغإ» هباتك يف ميقلا نبا نيدلا سمش خيشلا حرص دق نكل «يعفاشلا

 لوسر نعل ام لك ناب هللعو ««رئابكلا) نم جرسلا داقيإو اهيلع دجاسملا ذاختا ناب حرص كلذكو «(رئابكلا)
 .(رئابكلا) نم وهف هلعاف ب هللا

 .(1194 ص) يطويسلل «عابتالاب رم الا" یسلع يقيلعت يف كلذ يف دراولا ثيدحلا تجرخ :تلق

 .(۱۸۰-۱۸۷ ص) «زئانجلا ماكحا» :-امازل- رظناو



 :يه هذه ؛ساحنلا نبا اهل ضرعتي مل يبهذلا باتك يف لاصخ

 .(4۲۲ مقر) :رظنا و يبنلا ةبحم قوف سفنلاو دلولاو لهألا ةبحم *

 .4۲۳(۳ مقر) :رظنا .ةلللي يبنلا هب ءاج امل ًاعبت یرهلا نوکیال نأ *

 .(4۳۵ مقر) :رظنا .يصاعملا راكنإو ركنملا ربيغت مدع #

 E) :مقر رظنا) ةعيدخلاو ركملا #

 .(4۵۰ 248 مقر) :رظنا .ءافجلاو ناسللا يف شحفلاو ةءاذبلا #

 .(۳۵ مقر) :رظنا .هدوجو عم مظعألا مامالا ةعيب مدع #

 ٤٤١(. مقر) :رظنا ."'ديساي قفانملل لوقلا #

 .(447 مقر) :رظنا .دعولا فلخ #

 .(44۳ مقر) :رظنا .براشلا نم ذخألا مدع #۶

 .(444 مقر) :رظنا .یحللا ریفوت مدع #

 .(417 مقر) :رظنا ..يبسلا يف اهدلوو ةدلاولا نيب قیرفتلا *

 .هجیرخت عم (41۷ مقر) :رظنا ..هثراو ثاريم نم رارفلا *

 .(40 ۰400 مقر) :رظنا .ناذکسا نود سانلا تاروع ىلع عالطالا #

 .(4۵۸ مقر) :رظنا .ضرپ ملو هللاپ هل فلح نم #

 .(404 مقر) :رظنا .ةغوارملاو عادخلا #

 45١(. مقر) :رظنا .تاعومسملا لكب ثيدحتلا #

 .فیعض كلذ يف دراولا ثیدحلا (۱)

 !!(ةديس اي) :ةجربتملا ةرجافلل لوقلا :اهب قحلي (۲)



 راجا 0

 مامإلا اهدروأ يتلا '”صوصنلا يف يتلا رئابكلا عيمج انلّصف دق نوكن اذهبو

 اميف هتاف امل نیممتم «ساحتلا نبا تابيوبتب نینیعتسم «رئابكلا» هباتك يف يبهذلا

 دمحلا نأ اناوعد رخآو «تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو ءاذه انباتك مدخي

 .نيملاعلا بر هلل

RF 

 لمهأ اذلو دح وآ نعل وأ دعو نود ءرمآ ةفلاخم وأ يهن هيف ريخأ روكذملا لج نأ ةاعارم عم (۱)

 عماج لصف + یفک يه .ملعأ هللاو (عماج لصف) تحت ةقايسلاب یفتکاو دادعتلا یبهذلا



 سراهفلا

 .فحصملا بيترت ىلع تايآلا سرهف ١-

 .ةيهلإلا ثيداحألا سرهف -۲

 .ةيئاجهلا فورحلا ىلع ةيوبنلا ثيداحألا سرهف -۳

 .نيلئاقلا ىلع راثآلا سرهف ٤-

 .مالعألا سرهف -۵

 .ًاليدعتو ًاحرج ةاورلا سرهف -

 .بيرغلا سرهف -۷

 .ثحابملاو دئاوفلا سرهف -۸

 .ةيئاجهلا فورحلا ىلع رثابکلا سرهف ٩-
 .تایوتحملاو تاعوضوملا -۰





 فحصملا بيترت ىلع تايآلا سرهف ل

 ةرقبلا ةروس

 ناو رکا ى سیل الإ اوُدَجَسَ مآل ونجا هل ال وچ

 < نیکان

 اش بی اودا
 4اس كم ىَلَع نيالا اوت ام اور
 ل سال دریک نام نکو

 منم ی رفت طه حنا الو ین رخ نیم

 4جو همان

 «قالخ نی ةّريخآلا يف هل ام هارتشا نم اوُمِلَع دَقَلَول

 يف سای یاد نی ىَتُهْلاَو تاسلا نم ال ام نومك نيا نک

 4نونعأللا مهر هللا مهتعب تیر بالا

 باكل نم هللا لر آم نومك انا

 ماكا ىلإ اهب رلنتو لطالب مکن مکلونآ الت و

 9 نیم بيل هلل اتش الو

 يف ام یلغ هل هو الا الا يف هل كمي نم سالا نیو

 (اهيف دیضیل ضز لا يف ی ىّلوت لو . ماسخْا له بَ

 زن این تل تخف نعل
 ىح نوب الو ضیا يف اس أنْ
 4ک ثرح مکان ۶
 «مكيشتأل ارفتقو مش یا مکترح ارت
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 بس فحصملا بيترت ىلع تايآلا سرهف ۷۸

 ت٤ ۱۳۳3

]14[ ۲۹۱ 

 ۳۷۹ [۳۹4] هر هلام يني ياكل

 نی ناطیْسل محب يلا مو مک الإ نوشت ترا وكينيا

 13 [۲۷۵] «نرثباع اهیف ْمُه رث باتنمآ كيلوا َداَع مو -هلوق ىلإ- ل

 ت۸ ۳۷0 «تاّقَدصلا يربو أوبرا هللا ْقَحْمَي

 44۳ . نیو مک نوا نم مقام ور هللا او نيل اها
 ت۱6۸ ۷۸-۲۷۹ لوس هللا نم 2 برب اف اول نإ

 نارمع لآ ةروس

 ت۷ [A] 4توا نيرفاكلا ن ول ال
 ۳۳۶ 111 وقل ىلع لل ةت لعق نی

 9۹ 1۷۷1 و

 تست ۱ ]100[

 ت۱ ]100[

 1 ۳۱۹۹ 4تا مری لغ امب تأی لی نمو لی نآ يت ناکام
 و نحوه هل نم هلا مع نرخ نی نخی او
 ۷-۱۸ تارامشلا ترک كلو ةَماقلا مبوب امت ام نوقول مهل اع
 3 ]°1۸[ يح نولملت اب لاو ضْرألاَو

 ةر وكت الو سالب هی بالا أوو نیا قام هل ذو
 ۳۸۶ [DAV میر رر

 ءاسنلا ةروس

 ۳:۳ ۲1 ۹و وب ولت يز هلل وق او

 ت۳ 1{ فقه

 ت۳ 11 نورنا فرق ناک نتزل

 ارات م هنوطُب يف نوک ان ام ىَماَصلا اون نوک نيا بل
 1010۹4 °11[ هکاریس نولو



 0۷۹ فحصملا بيترت ىلع تايآلا سرهف س

 Av YJ يلح ميلع هللا هلل نم مو زا ريغ
 ًاناَوْدُع كلذ ْلَمْفَي نمو . ًاميحر ْمُكِب ناک هلا نإ مكس اوت الو
 ۳.۰ [۲۹-۳۰] هرس هللا ىلع كلذ ناكر ارات هیلصت فو امْلْظَو

 ۲ ًالَخْدُم مکلجنتو مكناس مکتع رکن هع نوهت ام راک اوج نإ»

 ۵۵۳ ۵۵۰۰۸۷ [TY] هاست

 مجاَضَمْلا يف نُور وی نهرو َنوُفاَحَن يبللاو»
 ۳۳۹ [Irs «نُهوُبِرْضاَو

 ۳۹ 11۰1 يورد لات میل هللا ور

 ت8 ۳۰۰1 اصح اا نك الزج

 4 ۸4 ءاي نّمِل كلذ نود ام ری هب كرش نأ رفعي ال هللا نإ

 تا۱ ۸7
 ت۱۹۰۹6 ]٩۳[  ِوّلَع هللا بِضْعَواَهِف ادِلاَح منهج هژارجت ادعم یوم لی نمرو

 اظ ايَذَع هل دو لو
 مملو ماقنألا نداء نکنی ْمُهنَرمألَو مهم مار

 11۱ ۱۹ ۱ ألا نلح نم

 ۱۳ ۱:۲] ها وهو هللا نواب نیما نإ

 ۷1 er1] هلی الإ هللا وبا سالا نوار

 تا۳ 11361 4 لا نخ هللا ىلع سای نوک الت
 ةدئاملا ةروس

 ۳۳۳ ]11 اونو اونمآ نیل انآ ا

 ۹ [۳۲] ايم مال لاک صرألا يف واق وأ سفن رعب افت فن
 ناف ألا يف نوع سرو هللا نواب نی رج انا
 نم ویو فالج نم جزا مهمی طق ز أوصي وأ اوي
 ۱۳۷ [rr] الا يف يزيخ ْمُهَل كلذ ضْرّألا

 هلو ول نم الات ابك امبةارج اه ال ةقراَسلاَو قراتلاو

 ۱۳۹۰۱۲۵ ۳۸ ۱ ۱ مک زی

 ۳۹۲ ]>01 نرالا تی هلا رن امب مك مَ نوک



 ا  فحصملا بيئرث ىلع تايآلا سرهف سس ۰

Ye [0۰] 

 ت o1] 4ةايلوَأ ىَراَصَتلاَو دو وذخت ال اونمآ نیل اِ اي »

 vy] ۸٩ رانا هام هل هل هللا موحد دل كرب نه

 ذق موق ءو آرت الو نت ري مكد يف أولم ال بت نفت

 0۱ vv] 1 نار

 ۸ ]4[ نوعي اوناك ام نشل ُءولَعَف رکش نع نوان ال اوئاک

 نُم نضر ملا باصنألاو ریو رنخلا ان وتمآ نیا اهيا ال
 0440£ 1۹۰ 6ویجاف ناطيشلا لمع

 ماعنألا ةروس

 ۱۳ ۹1 لب نمو هب مک

 tod ]4[ نب مشاننحآ وتو امب حرف اَذِإ یل

 تا [av] اب ۳-۳ یجنلا مك َلَعَج يلا َرُمَو ٠

 3 ۱۳۹ کنی هو علم ملت لو

 بم نوکی نأ لإ ةع معاط ىلع ارم يا يؤ يف جا أل لث»

 ۱1۷ [1é] جر لَو ريزتيخ محل وأ اوف أم زآ

 10۲ ]10۲1 4 يه ياب الإ ۾ ميلا َلاَم ارت الو

 فارعألا ةروس

 ست 1 هر كلذ ىَونعلا سایر
 o [A] 4نوربکتست متک امو مکعنج ْمُكَنَع ىتغأ ام

 3 ]44[ «نوُريماَحْلا ملا الإ وللا رکم نیا للا رکم ارت

 00 ]111[ «ةاخأو ةجْرأ»

 ۳۹۳ A11] ل يدا ال هللا لی نمل

 لافنألا ةروس

 1-1 ]1-4[ اح َنوُئْؤُملا مه... نا نوت امّنإل

 ككل ۹ ابذ ةن ىلإ ارْبَحَتم وأ لات افرح الإ هر رب مه نمو

 ت۱ ۲۱13 صا فيو منهج امو هللا ن سمس



 0۸1 فحصملا بيترت ىلع تايآلا سرهف بس

 ۲۸۰ ۲۳۷1 نوت منو مكتانامأ اونوختو لوسرلاو للا اونوخت ال»

 تا ۷ [or] وف یلع اهم ةن ارم كي م هللا ناب كلذ

 ةبوتلا ةروس

 05 [TA] 4جن ّن کرم ین

 مهر هل ليس يف فتو لو ةضِفْلاَو بلا نوک نیو

 ۱۳ [Yo Té] 4منهَج ران يف اَْيَلَع یخ مر میل باتکب

 AY [Ye] قدمت هللضف نم اناتا۶ نیل هللا َدَه داع نم مهو

 1۸۲ [Ivy وغو ام للا اوقاف يف تان مع معاف

 نانخاپ ب موم نیر راّصْنألاَو نیرج الا نم نوا نوقباسلاو#

 3 ۱۰۰1 هک اورو مع هل يضر

 هم . . هل رنک وجزم نوار

 سنوي ةروس

 ْمُه نیل اهب أوُناَمْطاَو ایل اياب اونضزو ال نویز ال نیا نإ
 191 [۷-۸] رانا ْمهاَوأَم تو . نوع ال: نع

 دوه ةروس

 تو ]°۸[ 4ممَاشأ سالا اوسخ الو طلاب نازیلاو ناكا اوا

 ۱۸۲ ]1۲ ديش میل ةنحأ نإ ةمِلَظ يه یر ذحآ اإ كبَر ذخآ كلذكر#

 ت۷ ۱۳ هکزانلا مکس اوُمَلَظ نیا ىلإ ونكت الو

 فسوپ ةروس

 ۲۸۰ 11 4نییاحلا ديك ىد ال هل ار

 1 [Av] نراك موق الإ ولا حور نی سیال

 دعرلا ةروس

 ت1 [۹-۲۳] اتوا نذَع تاج .. بالا رارآ کن من

 نأ وب لل رنآ ام نوشت وفا دعب نم هللا دْهَع نوشت نیو

 ۲۱-۰۲۹۵ ۵4 [Yo] (راثلا هوس ملو تله كِيلوُأ صرألا يف توديسقيو لتصوُ



 س فحصملا بيترت ىلع تايآلا سرهف ۸۲

 ميهاربإ ةروس

 ت۹۳ [o] «ماننصألا دن نأ َيِنبَر يتتجار»
 5۷ ۱3 4نییزنللر يتباولو يل زفغا ابر

 لحنلا روس

 ت هلا نونه مه مجْلیَو تامالعو»
 1۹ 2۳۳1 «َنيِربكَتسُمْلا بیل إل
 ۳۳۳ ]413 ها بل دهب ارز
 ت۷ ۱۱1 ةا تناك َةَيْرَق الذم هللا برضو

 ءارسإلا ةروس

 ت۳ 1 لوس تب ین نیم انك امو

 ربا دلت نَا نسخ نْيدِلا بره الإ اودع الآ بر ىَضَقَرل

 ۱۳۰ [Yr] امير الرق امل لو مهر الو فأ آمل لقت ال اتما وأ اتحد

 11۳ Y1 هلی ءاسو هجا ناك نإ ىلا اورق الو

 ۳۳ ۳1 الوم ناک دل نإ دل رفوآر»

 ت٤ [Yo] «ساطنيقلاب اثم مک اذإ ليك اورو

 ۸ ۳3 4ع هب كل سل ام فقت الو

 فهكلا ةروس

 9 1:۹1 هریک الو ةَريِغَص رياغ ال باتکلا اذل ام
 تا۷ 0۰۲ هل ىنوُد نی ياع وذي نأ اون نذل بین

 میرم ةروس

 َفْرَسُف تاوَهسلا اوت اصلا ارعا فخ ْمِهِدْعَب ني فلخف»

 11 ]0۹-1[ 4با نم الإ . اع َنوُقْلُي

 هط ةروس

 تا۳ 90 ىن تبع رجالا حلقي الو»



 فحصملا بيترت ىلع تابآلا سرهف

 ءايبنألا ةروس

 نوت منو رخ َنوُيَكأٍِ

 جحلا ةروس
 هری .. . هل يلا 1 اَرحْلا د دلاور

 رولا نزن تجار نال نم خلیج

 م ذي يره يف ًاورفک نی لاري الر

 رونلا ةروس

 انهب مكذحأت الو ونلج هم مهم جار لک أوُدِلْجاَف ینارلاو يا

 هلن نيد يف نر
 رشم ناز ار حیا ةّياولاَو كرم وأ هيا ألإ می ین

 نیز یلع كلذ مر
 نینا مت ْمُهوُدِلْجاَد َءآدَهش ةعبراب وی ْمَل من تاَنَصْحُمْلا َنوُمْرَي َنيِذْلاَرط

 «ةدْلَج
 رکن بم كذإلاب اوُءآَج َنيِذْلا نإ

 يف مي باد مَ او نينا يف ها علت نأ وج نيل نل

 يرجآلاو الا
 الا يف اونم تانیومْلا تالِفاَْلا تاَنصْنُمْلا نوری نیل إل

 (ميظَع باذع مهر ةرخألاَو
 روث نی هام ارون هل هللا لی مل تو

 ناقرفلا ةروس

 لوح ىلا سا نی الورم اهلا مم نوش نیا

 موی باذعلا هَل فاضي . اما نی كلذ لعفی نمو نونزت الو قلا ال

 هبات نم الإ . نهم هيف دحیو ةمايقلا
 «روژرلا نود ال نیو
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OAبس فحصملا بیترت ىلع تایالا سرهف  

 ءارعشلا ةروس

 مکجاوزآ نم کیر مک 1 قلع ام نرو . لا نم نارکل نو

 ۲۰۱ ]141-111 «َنوُداَع موق من لب

 صصقلا ةروس

 ۳۹۳ A11] ف ن هل ناك اف ضْرَألا ورادبَو وب افسح

 داس الو نضل يف لع نوبل نی تجار كلي

 140 لال 1۸۳ < ةقاَعلاَو

 توبکنعلا ةروس

۱۳۰ [A1 

Ire 51 4سا ىه یاب الا باتکلا لأ اوُنواَجُن الو 

 مورلا ةروس

 ت ]41[ 4 سانلآ ییا تّبسک امب رخ ربا یف داملا رهط

 نامقل ةروس

 میم را نرل 4 ۳ 4
 هک دلیتلارلو یل زکشا نا 1۱11 1۲

 بال هللا نإ أحرم ضرألا ىف شلت الو سال كد مت الوو

 روخف لاتخم لک « 1 ۰ ۰۱۹۶ ۱۹۵

 بازحألا ةروس

 هایم ًالالَض ضد هَلوْرَو هللا صعب نمو ۳۹ ۳۹۹

VAI انه او لعتحا دقق ارضا ام رعب تانموملاو َنينمؤمْلا نود نیا 

۳۸۷ [o۸] 4ام امِْإَو 

 ابس ةروس

 تا4۷ ۷7 وکلا ىزاَجُن لَو اور ام مُهاَْيْرَج كد



 فحصملا بيترت ىلع تابالا سرهف

 رطاف ةروس

 لا دا نم هلا یتخی ام

 تافاصلا ةروس

 نوع ام مکتلح هلو

 رمزلا ةروس

 هوا ةر نبوت ال مهیشآ ىلع ار نیا یوا اي قل

 رفاغ ةروس

 موی نیل کم لک نم مکترو یئرب تع ی ىسوُم لر
 بالا

 «باذَك فرنش وم نم یی ال هلل ل

 ْمِهِروُتُص ىف نإ ما نا ريب ها ایم ىف رواج : نیل | نإ

 لب ذم هل مش اش هل

 تلصف ةروس

 4تکرلا نوتزب ال نیل. نیک شم لر

 یروشلا ةروس

 < ریس الو یلو نُ ملام نوا
 هکاولعنت ام دعب نم تا لرب یا رهو

 کیا تک ايم صم نم مکس امرا

 ٩ نوریغی مه اویضغ ام اذإَو شچا َنشِحاَوَمْلاَو مثال راک نوین نیو

 َقَحْلا ریغب ضْرألا ىف نوفْیو سالا نو نيا ىَلَع لیلا امنا
 4ي با مهل كيلو

 فرخزلا ةروس

 «نوُمصخ موق مه لب الد الإ كل ءورت ات
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 س فحصملا بيترت ىلع تايآلا سرهف بلبل سس طوود

 تا۷ ۷ نت الإ ودع ضن هنر الخلا

 ةيثاجلا ةروس

 ۳۹۳ 2۳۳ <ملج ىَلَع هللا أورو

 دمحم ةروس

 "۷ ۹0 «ٍتانيؤُملاوَنيمْؤُمللَو كبت رفتار
 . مُكَتاَحْرَأاوُمْطَقَتَو ضزألا ىف أوثيشت نأ میر نإ متین لب
 ۳:۵ 6٩ م17 مراتب یتخاو مهسا هل مع نیل كلوا

 نو لی نم منيف هللا ليس يف ات نود لو مش اه
 o ۳1 ارقا منو ی هلو هن نع لخت ناف لی

 تارجحلا ةروس

 تالا v1] اصيل قرا ر ركل مكب رکو

 هاب 11۰1 7 ف م

 ۳۸۵۸۹ ]1 هس اربح ًارثركيدأ نم ته

 ت ۵ 11 4 ؟نظلا نم اریک ارتحال

 ۳۹ ۱۳1 ا طلا ضخ نإ

 F4 ه6اضنب مکن بغ الو اونشجت الو
PVA «00 [111 

 ۷4 ]11 هایم يآ محل لأي نأ مكدحأ ویال

 تا۰ ۳ 4 یر ركذ نم مک ان سا ای ایڈ

 ق ةروس

 [ov rv 4ديهش رو َمْمَسلا ىَقلَأ وأ بلق هل ناك نمل

 تايراذلا ةروس

 4 ۰1 *«نوُصارَحْلا ليث



 فحصملا بيترت ىلع تايآلا سرهف س

 مجنلا ةروس

 هل الإ شجارفلا منا رك نوب نی

 رمقلا ةروس

 مرتقب فاح ءیت لک ا
 رتن ريكو رخص لكو»

 ديدحلا ةروس

 شل وه هلا فالو نمو لْخبلاب سالا نور نوح نیل
 <نیحلا

 رشحلا ةروس

 نوین مه تی هشت حش قوب نت
 ةنحتمملا ةروس

 «:يزأ کون یرنع اونجا اونم نیا هی
 مع هللا بیم ارت ال اونا نیا یی

 فصلا ةروس

 هک ال ام وقت نأ لا دنع اقم ريك

 وللا زن أوثوك اونم نیا هی

 كلملا ةروس

 هری ءاي کی نت اروع موم حبتسأ بیر ل

 ملقلا روس

 ېر انزلت ني طخ ینا
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 س فحصملا بيترت ىلع تايآلا سرهف 2۸۸

 ةقاحلا ةروس

 9.۳ 1۳۸ لام ىع ىغا امال

 حو ةروس

 5 1 ین تب لحد نملو یو یل ْرفْغا بر

 نجلا ةروس

 ۳۹ 1۷۰۹ لوس نم یتفترا نم ال اخه یلع ره اف بلا ملا

 شلملا ةروس

 ۳۷۲ ]>[ 4ر كثر

 114 [:۳ ۲ «َنيْلَصُمْلا نم كن مل اولا .رقس ىف مکس امال

 ناسنالا ةروس

 ۳۹۳ [r] للا اي نأ الإ نوماشت مر

 ريوكتلا ةروس

 ۹6 ]4۸1 هتل بذ ّئأب تل درو ر

 نيففطملا ةروس

 4 1-1[ (...نوفوتسي سانلا یلع الات اإ نينا . نیم ليو

 سمشلا ةروس

 4۳ [A] كامارو اهزرجن اهمها

 ليللا ةروس

 او . ین هوس . ىلا بذر . ىَفَتساَو لب نم اأو »
 ۳ ]۸-11[ یر بهم هلع یخی

 ةزمهلا ةروس

 ۳۷۹ :ت۳۵۵ Y1] هرم هر لكل لو



 0۸۹ فحصملا بيترت ىلع تايآلا سرهف س

 نوعاملا ةروس

 1 [11-۵ نوماس ْمِهِتَالَص نع ْمُه نیذلا . َنيِلصْمْلل لوظ

 دسملا ةروس

 ۳۸۰ 141 «بطحلا ةَلَمَحِل

 تاءارق

 نارمع لآ

 ت ۷ ۱۸۰ ٩...هلضت نم هللا ما امب نوح نیذلا نبض الو

FH FE 



 س ةيهلإلا ثيداحألا سره سس ۰

 ةيهلإلا ثيداحألا سرهف

 ةحفصلا يهلإلا ثيدحلا صن

 ..برحلا يف هتنذآ دقق لو يل ىداع نم :لاق - لجو زع- هللا نإ

 مل ام لضف تعنم امك يلضف كعنمأ مويلا :هللا لوقيف

 ملام لضف تعنم امك يلضف كعنمأ مويلا :هللا لوقیف هءام لضف عنم لجرو ... :-لجو زع- هللا لاق

۳۸ 

10۷ 1 

 كعنمأ مویلا :هللا لوقیف ءءام لضف عنم لجرو ... ةمايقلا موي مهمصخ انآ ةثالث :-لجو زع- هللا لاق

 TNE ER كادي لمعت مل ام لضف تعلم امك يلضف

 ۱ مت فن ا ل رهدلا انآو رهدلا مدآ ونب بسی :-لجو زع- هللا لاق

 و رفاکو نمؤم يدابع نم حبصأ :هللا لوقي #

 لر 0 333 هتلصو اهلصو نمف «محرلا يهو ؛نمحرلا انأ :هللا لوقي

 Ae يئادر ءايربكلاو «يرازإ ةمظعلا :-ىلاعت- هللا لوقي

 کز 13 وا ا ا ا ل ماا ةمات تناک ناف ءيدبع ةالص يف اورظنا :-ىلاعت- هللا لوقي *

 .برحلاب هتثذآ دقف الو يل ىداع نم :-یلاعت- هللا لوقي

 .هتنب اهعطق نمو هتلصو اهلصو نم :-ىلاعت- هللا لوقي

 ۱۴۳۵۳ يقلخك قلخي بهذ نمم ملظأ نمو :-یلاعت- هللا لوقي

 + دع د

 .هيونتلا یضتقاف ؛هتحت حورشم -هضعب وأ- ثيدحلاف (٭) همامآ ام (۱)



 0۹۱ ةيوبنلا ثيداحألا فارطآ سرهف سس

 "”ةيئاجهلا فورحلا ىلع ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف

 ثيدحلا فرط

 هبتاكو هلكومو ابرلا لكآ

 راصنألا بح ناميإلا ةيآ

 ثالث قفانملا ةيآ

 هريكاذم بجف راغف هل ةيراج هديسل رصبأ

 مصخلا دلألا هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ

 دحلم :ةثالث هللا ىلإ سانلا ضغبأ

 صقاشمب هسفن لتق دق لجرب يبنلا يتأ

 ةعيبر نم سان هدنعو يبنلا تيثأ

 نمؤملا نازيم يف ءيش لقثأ

 ًادن هلل ينتلعجأ

 متقلخ ام اويحأ

 ؟كادلاو يحأ

 ةمألا هذه رارشل ردقلا يف مالكلا رخأ

 يتمأ ىلع فاخآ ام فوحأ

 طيخملاو طئاخلا اودأ

 سمخلا تاولصلا تيلص نإ تيأرأ

 ًاقح ًاقفانم ناك هيف نك نم عبرأ

 ًاصلاخ أقفانم ناك هيف نك نم عبرأ

 يرارلا

 رمع نبأ

 نیصح نب نارمع

 ةريره وبأ

 رمع

 ةرم نب ورمع

 ورمع نبا

 ورمع نبا

 .هيونتلا ىضتقاف هتحت حورشم -هضحب وأ- ثيدحلاف (*) همامأ ام (۱)
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 س ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف حس سس ۴

 13 ةريره وبأ هللا مهضخبي ةعبرأ

 Yo ةشئاع هللا قلخ نوهاضي نيذلا هللا دنع ًاباذع سانلا دشأ

 ۱۷۷ سرا رئاج مامإ ةمايقلا موي ًاباذع سالا دشأ

 ۳4 رمع نيا نوروصملا ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دشأ

 061 AV ورمع نبأ هللاب كارشإلا رتابکلا ربكأ

 o سنأ قوقعو هللاب كرشلا رئابكلا ربكأ

 141 ةثراح رانلا لهأب مكريخأ الأ

 ۰۳۱ تحل ۹ ةركب وبأ رئابکلا ربكأب مكتبنأ الأ

 هما ۱

 a ريمع نولصملا هللا ءايلوأ نإ الآ

 ۳۳۹ سيق نب ةملس عبرأ نه امنإ الآ

 ۹۹ ةريره وبآ ةدهاعم اسفن لتق نم الأ

 ۳۰۵ ةركب وبآ ءاسنلا اوعاطآ نيح لاجرلا كله الأ

 ۳۹۰ دوعسم وبأ رانلا كتحفلل لعفت مل ول كنإ امآ

 ۱۳۵ ةرمس هافق ىلإ هقدش رشرشي هتيأر يذلا لجرلا امأ

 ۳ يدعاسلا دیمح وبآ مکنم لجرلا لمعتسأ ينإف هدعب امآ

 OA رباج اههجو يف ةميهبلا مسو نم تنعل ينأ مكغلب امأ

 3 رمع نبأ هللا الإ هلإ ال نأ اودهشی یتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ

 ت۷ ةريره وبآ كمآ مث كمأ مث كمآ

 ۱۳۹ ةثمر وبأ هلاندآ كاندأو كاخأو كنعاو كابأو كمآ

 :ییساحملا قراط

 لجر دوعسم نبأ
 oto ميزح ةادغلا ىلص امدعب موي تاذ حبصأ يبنلا نأ

 ت۷ - اهيلع تكشف ةينهجلا ةأرملاب رمآ يبنلا نأ

 EAA ةجراخ نب ورمع لوقي هتعمسف هتفان ىلع بطخ يبنلا نأ

 oA ريرج مظعأ رئابكلا يأ :لئس يبنلا نأ

 تدل سابع نبا لجر هيلع لخدف اكتم ناك يبنلا نأ

 ۸ ةفيذح ةقلحلا طسو سلاجلا نعل يبنلا نأ



 ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف

 ههجو يف مسو دق رامحب رم يبنلا نأ

 هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ

 كقلخ وهو ان هلل لعجت نأ

 كقلخ وهو هللاب كرشت نأ
 تيلص نإ تیآرآ !هللا لوسر اي :لاق ًالجر نأ

 هللا قتا !هللا لوسر اي :لاق ًالجر نأ

 انزلاب فرتعاف يبنلا ىلإ ءاج ملسأ نم ًالجر نأ

 عادولا ةجح يف لاق هلل لوسر نأ

 زعام ىلع لصي مل هللا لوسر نأ

 ليخلا ءاصخإ نع ىهن هللا لوسر نأ

 ءاملا لضف عیب نع ىهن هللا لوسر نأ

 بلكلا نمث نع ىهن هللا لوسر نأ

 حورلا ربص نع ىهن هللا لوسر نأ

 لاغلا عاتم اوقرح رمعو ركب ابأو هللا لوسر نأ
 ىهن :لاقف «ةيباجلا يف بطخ رمع نأ

 تعطق الإ ةدالق ريعب ةبقر يف نيقبي ال نأ
 قلسو قلح نمم ءيرب انآ

 قرو نم ًافنأ ذختاف بالكلا موي هفنأ بيصأ هنأ
 ةكحلل ريرحلا يف صخر هنأ

 مظعأ بنذلا يأ :لاس هنأ

 اوعضاوت نأ يلا يحوأ

 ةمايقلا موي هيلع ىضقي سانلا لوأ
 رانلا نولخدي ةثالث لوأ

 هلمع نم ةمايقلا موي دبعلا هب بساحي ام لوأ

 ءامدلا يف سانلا نيب ىضقي ام لوأ
 مظعأ بنذلا يأ

 معن :لاق ؟ًنابج نمؤملا نوکیا

 ريغب اهجوز تيب نم تجرح ةأرما اميأ

 ةزرب وبأ

 ةشئاع

 ينزملا سای

 دوعسم وبآ

 سابع نبا

 ورمع نبا
 رمع

 يراصنألا ریشب وبأ

 يصوم وبأ

۳ 

{OA 

۳۹۳ 

IIT A0 0 

۳۷ 

۱۳۹ 

۱۷ 

 ت۷

E 

 ت۷

 ٤۹ت

 تؤ

 تا

1:۹ 

۳۷۷ 

۱۹۷ ۰۳۹ 

۱1۹ 

۷ 



 س ةيوبثلا ثيداحألا فارطأ سرهف 0۹4

 ت۳ سنآ اهجوز رمآ ريغ نم تجرخ ةأرما اميأ

 14 راسي نب لقعم رانلا يف وهف هتيعر شغ عار امیآ

 fot ورمع نبا هلضف نم هلأسف همع نبا هانآ لجر اميأ

 f ريرج ةمذلا هنم تئرب دقف قبأ دبع اميأ

 ۸ رمع نبا ركنملا نع اوهناو فورعملاب اورم «سانلا اهيأ
 4 رباج ةالص هل لبقت مل دبعلا قبأ اذإ

 ت1 یسوم وبآ نایناز امهف لجرلا لجرلا یتآ اذإ
 ۳۹۸ صاعلا نب ورمع نارجآ هلف باصأف مکاحلا دهتجا اذإ

 ۹0 ةركب وبأ امهيفيسب ناملسملا ىقتلا اذإ

 ۳۳۹ ةريره وبأ اهجوز شارف ةرجاه ةأرملا تتاب اذإ

 تا رمع نيا رقبلا بانذأ متذخأو ةنيعلاب متعيابت اذإ

 ت دجسملا ىلإ نكادحإ تجرخ اذإ

 ۳۳۹ ةريره وبأ هشارف ىلإ هتأرمأ لجرلا اعد اذإ

 ت رمع نبا يباحصأ نوبسي نيذلا متيأر اذإ

 14 ةريره وبأ ناميإلا هنم جرخ دبعلا ینز اذإ
 01 ديعس وبأ سانلا نم هرتسي ام ىلإ مکدحآ ىلص اذإ

 ت ةريره وبأ ثنخم اي لجرلل لجرلا لاق اذإ

 ت۰ ةريره وبأ لاملا يف هيلع لضف نم ىلإ مكدحأ رظن اذإ

 1۹۲ دیعس وبآ هیقاس فاصنأ ىلإ نمؤملا ةرزإ
 TAY ديعس وبأ قاسلا فصن ىلإ نمؤملا ةرزإ

 ۳۸۹ رمع نبا ةمامعلاو صیمقلاو رازالا يف لابسالا

 oo AFA AA ورمع نبا هللاب لارشال

 تا سابع نبا رئابكلا نم ةيصولا يف رارضإلا
 ۱۸۱ ةريره وبأ هلظ يف هللا هلظي لداعلا مامإل

 1۳۱ ةشئاع دلألا هللا ىلإ لاجرلا ضغبأ نإ

 ت۷ ِ ًاسلجم هنم مهبرقأو هللا ىلإ ساتلا بحأ نإ
 ت۷ ديعس وبأ ةمايقلا موي هللا ىلإ سانلا بحأ نإ

 1۳۲ رمع نبأ ملاع ةلز يتمآ ىلع فاخأ ام فوخأ نإ



 040 ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف ل

 ۳۳۱ ةريره وبأ ملسملا هيخأ ضرع يف ءرملا ةلاطتسا ىبرلا ىبرأ نإ

 ت۷ ديعس وبأ ةمايقلا موي ةجرد سانلا عفرأ نإ

 تت[ ةشئاع ريغ برض نم اًوتع سانلا دشأ نإ

 تا حيرش وبأ اهيف لتق لجر :ةثالث هللا ىلع سانلا ىتعأ نإ

 1 ورمع نبا مرحلا يف لتق نم هللا ىلع سانلا یدعآ نإ

 o عقسألا نب ةلثاو ايرت مل ام هينيع لجرلا ىري نأ ىرقلا ىرفأ نإ

 كلر ةريره وبأ تانسحلا لكأي دسحلا نإ

 1۳۸ ةملس مآ ةضفلاو بهذلا ءانإ يف برشیو لكأي يذلا نإ

 1۷۸ ةريره وبأ هللا ناوضر نم ةملكلاب ملكتيل لجرلا نإ #

 1۷۸ ةريره وبآ هللا طخس نم ةملكلاب ملکتیل لجرلا نإ *

 AV ةريره وبأ ةنس نيتس هللا ةعاطب لمعيل لجرلا نإ

 ۲ ةريره وبآ ًاران هيلع لعتشتل اهّلغ يتلا ةلمشلا نإ

 تا رمع نبأ ضرألا ىلع اهريقانمب برضتل ريطلا نإ
 ۳۸ ءادرللا وبأ ءامسلا ىلإ ةنعللا تدعص ًائيش نعل اذإ دیعلا نإ

 ت ت۱ ةريره وبآ هللا ناوضر نم ةملكلاب ملکتیل دبعلا نإ

 Yé دوعسم نبا روجفلا ىلإ يدهي بذكلا نإ

 ۹۸ كلام نب ةبقع ًانمؤم لتق نم يلع ىبأ هللا نإ
 EAA ةجراخ نب ورمع هقح قح يذ لك ىطعأ هللا نإ

 ت٣ دوعسم وبأ هيلع كنم كيلع ردقأ هللا نإ

 ۳۰۱ رامح نب ضایع اوعضاوت نأ يلإ یحوآ هللا نإ

 ت۳٤ ةدعاس نب رميوع يباحصأ يل راتعاو ينراتخا هللا نإ

 ت٥٣ يعجشألا كلام وبأ هتعنصو عناص لك قلاخ هللا نإ

 ۳۹ ةريره وبأ محرلا تماق مهنم غرف اذإ ىتح قلخلا قلخ هللا نإ

 ۳۹۳۷۹ ةريره وبأ لبسم لجر ةالص لبقي ال هللا نإ

 ۸۲ یسوم وبآ ملاظلل يلميل هللا نإ

 EA TY ءادردلا وبأ ءيذبلا شحافلا ضغبي هللا نإ

 ت٣ا٥ يعجشألا كلام وبأ هتعنصو عناص لك عنصي هللا نإ

Teoايندلا يف سانلا نوبذعي نيذلا بذعي هللا نإ  
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 دوجلا ىلع :یتش لالخ ىلع عبطیل نمؤملا نإ
 ترمف ترطعتسا اذإ ةأرملا نإ

 هيلع حين امب هربق يف بذعي تيملا نإ
 اوبست الف نولتقي يباحصأو نورثكي سانلا نإ

 فوع نب نمحرلادبعل صخر يبلا نإ
 مارح مكيلع مكضارعأو مكلاومأو مكءامد نإ

 قح ريغب هللا لام يف نوضوختي الاجر نإ

 ؟رئابكلا ام :لاقف هلاس ًالجر نإ

 عتتماف یخ ةوزغ يف لغ ًالجر نإ
 يشارلا نعل هللا لوسر نإ

 للحملا نعل هللا لوسر نإ

 هبشتت ةأرملا نعل هللا لوسر نإ
 ةمطحلا ءاعرلا رش نإ

 هللا دنع ةلزنم سالا رش نإ

 هللا لیس يف لغ مكبحاص نإ
 ركسملا برش نمل ًادهع هللا ىلع نإ
 بذکلا نع ةحودنمل ضيراعملا يف نإ

 لجرلا فعي ام ضیراعملا يف نإ

 يريغ ىلع بذكك سيل يلع ًابذك نإ
 ةمايقلا موي ءاول رداغ لكل نإ

 هللا رادقأي نوبذكملا ةمألا هذه سوجم نإ

 لجرلا يعدي نأ ىرفلا مظعأ نم نإ

 هيخأ ضرع يف ءرملا ةلاطتسا رئابكلا ربكأ نم نإ

 هيدلاو لجرلا نعلي نأ رئابكلا نم نإ

 هيدلاو لجرلا متش رئابكلا نم نإ

 نيهجولا اذ سانلا رش نم نإ
 ةمايقلا موي ةلزنم هللا دنع سانلا رش نم نإ

 ءاليخ كلذ لعفت ال كنإ

 س ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف

 تا ةمامأ وبأ

 ت 3

 0۹ رمع

 ت رمع نبا

 i سنأ

 ۳۹۹ ةرکب وبآ

 ۳۳۲ ةيراصنألا ةلوخ

 عكا چ

 ۳۹ دلأخ نب دیز

 ت ٩ ةملس مأ

 1 دوعسم نبا

 ت۳ ةريره وبأ

 ۸۳ ورمع نب لئاع

 ۴۷1 ةشئاع

 ۳۹ دلاخ نب ديز

 ۱۸۹ رباج

 اند نيصح نب نارمع

 ت۷ يلع

 10٤ ةبعش نب ةريغملا

 ت٤ ديعس وبأ

 ۳۲ رپاج

 ت۵ عقسألا نب ةلثاو

 ته٥ ةريره وبأ

 TATE »01 رمع نبا

 ۳۸ رمع نبا

 ت 7 ةربره وبأ

 144 دیعس وبأ

 ۳۹۹ رمع نیا



 ةيوبثلا ثيداحألا فارطأ سرهف ل -

 ةرامإلا ىلع نوصرحت مكنإ
 ملاع لاقيل تملعت امنإ

 ةرخآلا يف هل قالخ ال نم ايندلا يف ریرحلا سبلي امنإ

 هبحاص لتق ىلع ًاصيرح ناك هنإ
 ًالوسر لسراف هرافسأ ضعب يف يبنلا عم ناك هنإ

 هرازإ لبسم وهو يلصي ناك هنإ

 نورکتتو نوفرعت ءارمأ مكيلع لمعتسي هنإ

 نوقرتسي ال مهنإ

 ريبك يف نابذعي امو نابذعي امهنإ #
 هلأس ًادحأ لمعلا اذه يلون ال هللاو اَنإ

 مهلاومأ مئاركو كايإ

 دسحلاو مكايإ

 نظلاو مكايإ

 ناك نم كله امنإف ولغلاو مكايإ
 نيدلا يف ولغلاو مكايإ #

 ناك نم كله امنإو یلغلاو مكايإ
 بونذلا تارقحمو مكايإ

 رازالا لابسإو كايإ

 تاقبوملا عبسلا اوقت

 ةمايقلا موي تاملظ ملظلا ناف ملظلا !وقتا

 رفك سانلاب امه ناتتثا *

 تاقبوملا عبسلا اوبنتجا

 امهبر ىلإ رانلاو ةنجلا تمصتخا

 مكاتوم نساحم !وركذا

 رح تنأف بهذا
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 سس ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف 0۹۸

 ۳۹۲ ةريره وبأ ًاضوتق بهذا

 1 يدعاسلا ديمح وبأ ةقدصلا ىلع دزألا نم الجر يبنلا لمعتسا
 ت٤ ةريره وبأ لوبلا نم اوهزنتسا

 ت4 - حاكتلا الإ ءيش لك اوعنصا
 ۳۹۵ دوعسم وبأ دوعسم اب ملعا

 ۲۰۲ ۵ سابع نبأ هب لوعفملاو لعافلا اولتقا

 تاكا ةريره وبأ مكنم لفسأ وه نم ىلإ اورظنا
 ۳۱ نصحم نبأ ةمع كرانو كتتج هناف هنم تنأ نيأ يرظنا

 ۳۹۷ رماع نب ديوس مالسب ولو مكماحرأ وپ
 تب ۸ رمع نبا سمخ ىلع مالسإلا ينب

 ت4 ۰ ةالصلا كرت رفکلا نيبو لجرلا نيب
 16 رياج ةالصلا كرت كرشلا نيبو دبعلا نيب

 ت۹ ةزرب وبا عاتم ضعب اهيلع ةقان ىلع ةيراج امنيب

 ۱۹۳ ةريره وبأ هيدرب يف رتخبتي لجر امنیب
 ۳۹۲ ةريره وبأ هل لاق هرازإ ًالبسم يلصي لجر امنيب

 ۳۸۹ ةريره وبآ ةلح يف يشمي لجر امنيب
 ۳۹ هةزرب وبأ هرافسآ ضعب يف هللا لوسر امنيب

 نيصح نب نارمع
 ت۷ ةريره وبآ نيهجولا اذ سانلا رش نم دجت

 ت٣ ةريره وبأ مهرايخف نداعم سانلا نودجت

 تالوك ةريره وبأ نيهجولا اذ سانلا رش نم نودجت

 Tov ةريره وبأ نيهجولا اذ سانلا رارش ُدجت

 تا ورمع ىلوم دعس ةيآ يف نالجر رجاشت
 تالال ۳ سنأ لوبلا نم اوهزنت

 ت - لاجرلا جيهي يذلا وه :ةلوتلا
 ۲۹ ذاعم مهرخانم ىلع سانلا بكي لهو .كمأ كتلكث
 تامه سنأ درت ال تاوعد ثالث

 تال ةريره وبأ مهل باجتسم تاوعد ثالث



 ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف

 تاجرد ثالثو تارافك ثالث

 مهل باجتسم ثالث

 نمحرلا مدق تحت أسنملا يف ةثالث

 ةنجلا مهيلع هللا مرح دق ةثالث

 مهنع لأست ال ةثالث #

 ...هيدلاو قاعلا :ةنجلا نولخدي ال ةثالث

 ...رمخ نمدم :ةنجلا نولخدي ال ةثالث

 ةالص مهل هللا ليقي ال ةثالث
 ًالدع الو ًافرص مهنم هللا لبقي ال ةثالث

 ةمايقلا موي مهيلإ رظني الو هللا مهملكي ال ةثالث

 ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث

 رظني الو مهيكزي الو ةمابقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث

 مهيلإ

 ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث

 مهيلإ رظني الو ةمايقلا موي هللا مهملكي ال ةثالث

 ةمايقلا موي مهيلإ هللا رظني ال ةثالث

 تاكلهم ثالث

 مارح مدلاو بلكلا نمث
 ؟رئابكلا ام هللا لوسر اي :لاقق «يبارعأ ءاج

 لاقف يا ىلإ خرصتسم لجر ءاج
 هعم داهجلا يف هنذأتسي لجر هءاج

 نوعلم ةقلحلا طسو سلاجلا

 ةنيدملاب رصعلاو رهظلا نيب هللا لوسر عمج

 تاهمألا مادقأ تحت ةنجلا

 فيسلاب ةبرض رحاسلا دح

 امهيربق يف نيبذعملا ثيدح

 ةعتلب يبأ نب بطاح ثيدح

 مهتاهمأ ةمرحك نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا ءاسن ةمرح
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 يتمأ روكذ ىلع ريرحلاو بهذلا سابل مّرح
 ةنجلا يف ناميإلاو ناميإلا نم ءايحلا

 ناميإلا نم ناتبعش يعلاو ءايحلا

 مألا ةلزئمب ةلاخلا

 ىحللا اورفو سوجملا اوفلاخ #
 نيكرشملا اوفلاخ

 رانلا يف ةعيدخلا

 ةنوعلم اهنإف اهوعدو اهیلع ام اوذخ

 ريخ ىلإ هللا لوسر عم انجرخ
 ىنمب سانلا يبنلا بطخ

 سانلا اهيأ اي :لاقف هللا لوسر انبطخ

 هتعنصو عناص لك هللا قلخ

 ثئابخلا مأ رمخلا

 شحاوفلا مأ رمخلا

 رانلا بالك جراوخلا

 هولتق نم ىلتق ريخ
 !هللا لوسر اي :لاقف باش لخد

 ةره يف رانلا ةأرما تلخد

 باجحلا ىلإ يضفي دلاولا ءاعد

 ناويد ةثالث نيواودلا #

 ةثالث هللا دنع نيواودلا

 رفغی ال بنذو رفغي بنذ

 ملعي ىتح ًايضاق نوكي الآ هذ
 لجعتساف حارجلا هتملآ يذلا

 نوبذعي روصلا هذه نوعنصي نيذلا

 شرعلاب ةقلعم محرلا

 دلاولا اضر يف هللا اضر

 ب ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف

 r ىسوم وبأ
 1۷ ةمامآ وبأ

 H3 ةمامأ وبأ

 ت ۳۲ ءاربلا

 AY رمع نبا

I 3 

 ت۷٤ يراصنألا ةدابع

 ۳۹۹ هتزرب وبأ

 نيصح نب نارمع

 ۲۳ ةريره وبأ
 ۳۹۹ ةركب وبأ

 ت۳ راج

 TI ةفيذح

 تامك ورمع نبأ

 ت سابع نيا

 ۳۷/۷ ۳ یفوآ يبأ نبا

 ۳۷۰ ةمامآ وبأ

 ت۲ ةملس مأ

 ت۳ رمع نبا

 ت۵ ميكح مأ

 ت۹ بابحلا نب ديز
 YY ةشئاع

 ت ةريره وبأ

 131 ةديرب

 كل دعس نب لهس

 YoY رمع نبأ

 ۳:0۵ ةشئاع

 ۱۳۱ ورمع نبأ



 ۱ ةيوبنلا ثیداح الا فارطآ سرهف

 ۱3۰ ةريره وبأ هل رفغي ملف ناضمر رهش كردأ ئرما فنأ مغر

 ۱۰۷ دوعسم نیا كرش ةلوتلاو منامتلاو قرثا

 111 ةصقح ملتحم لك ىلع بجاو ةعمجلا حاور

 ۳۹۸ رمع نبا دز

 OFA تالف دوعسم نبأ لاقف رئابكلا نع يبنلا لتس

 ا دوعسم نبأ رفك هلاتقو قوسف نمؤملا بابس

 ۳۹۹ دوعسم نبأ رف هلاتقو قوسف ملسملا بابس

 ت ۵ ءاوعس نب ورمع هللا مهنعلو مهتنعل ةعبس

 ت۱ ةريره رب هلظ يف هللا مهلظي ةعبس

 ۳۹ ةشئاع هللا مهنعلو مهتنعل ةتس

 ت٤ ةلثاو از نهنيي ءاسنلا قاحس

 ۳۰ ةلثاو نهيب ان ءاسنلا قاحس

 ت٤ ةلثاو ىنز ءاسنلا نيب قاحسلا

 ت۷ ۷ ةشناع اورشبأو اوبراقو !وددس

 9 رمع نبأ هيبأب فلحی ًالجر يبنلا عمس

 Ve بعك ةروج ةقسف ءارمأ نوكيس

 ۳۹و دهاجم ةيقدنزو ةيردق يتمأ يف نوکیس

 14۸ رمع نبا ردقلاب نوبذكي موق ينمأ يف نوكيس

 ت ۱۹۱ تا۰ ورمع نبأ نثو دباعک رمخلا براش

 ۳۷۰ ةمامأ وبأ ءامسلا ميدأ تحت ىلتق رش

 1A۲ كلام نب فوع مکنوضخییو مهنوضخبت نيذلا مكتمئأ رارش

 ت ۲ ةريره وبأ ران نم ناكارش وأ كارش

 ۲۳۲ ةريره وبآ ران نم كارش

 ت 9۳۹ 2۸ سابع نبا هللا حور نم سايإلاو هللاب كرشلا

 ot نيصح نب نارمع ةقرسلاو انزلاو هللاب كرشلا

 ott نيصح نب نارمع روزلا ةداهش

 E سنآ مکنامیآ تكلم امو قالصلا ءةالصلا

 ت ۸ لیفطلا وبأ مالسلاب مکماحرآ اولص



 الل

 ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاولصلا

 يتعافش امهلانت ال يتمأ نم نافنص

 مالسإلا يف امهل مهس ال يتمأ نم نافنص
 ضوحلا يلع نودري ال يتم نم نافنص
 ناسل ىلع هللا امهنعل يتمأ نم نافنص

 بيصن مالسإلا يف مهل سيل يتمآ نم نافنص
 امهرأ مل راثلا لهأ نم نافنص #

 هولتقو مهلتق نمل ىبوط
 كرش ةريطلا

 هكرتيال ملظف قئالث ملظلا

 ةمايقلا موي تاملظ ملظلا

 جرحلا عضو هللا نإ «هللا دابع #

 هللاب كرشلا روزلا ةداهش تلدع

 اهتتجس ةره يف ةأرما تبلع

 رانلا نولخدي ةثالث لوأ يلع ضرع

 ةالصلا مهنیبو اننیب يذلا دهعلا

 ناميإلا نم ناتبعش ءايحلاو يعلا

 يواهرلا ةرارم نب كلام هدنعو هتيتأف

 ىلصملاب مجرف هب رمأق
 بهذ نم افنأ ذختي نأ يبنلا هرمأف

 هعم نإف هلتاقيلف ىبأ نإف

 اهيلجر تحت ةنجلا ناف اهمزلاف

 دهاجف امهيفف

 نمؤم وهف هديب مهدهاج نمف

 ةنجلا يف ضاقو رانلا يف نايضاق

 رانا يف نايضاقو ةنجلا يف ضاق

 ةبحصلا نسحب سانلا قحأ نم :لجر لاق

 نالفل هللا رفغي ال هللاو :لجر لاق

 د ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف

 00° MOR ل TY ةريره وبأ

 ۱۷۵ لقعم

 ت۰ يلع نب ديز

 تالا يراصنألا ىليل وبأ

 ت۸ ةفيذح

 ۳۹ سابع نبا
 ت۷ ۰۵ ةريره وبأ

 ۳۷۸ یفوآ يبآ نبا

 004 ¥ دوعسم نبأ

 ت۰ سنأ

 ۱۳۸۰ ۰۲۹ رمع نبا

 ۳۸۰ كيرش نب ةماسأ

 oto ۷ كتاف نب ميرتخ
 ۳.۳ رمع نبأ

 تا ةريره وبأ

 110 ةديرب

 1۷۲ ةمامآ وبأ

 تا۲ دوعسم نبأ

 تا۷ رباج

 ت ةجفرع

 011 رمع نبا

 ت۳ ةمهاج نب ةيواعم

 نه ورمع نبا

 14 دوعسم نبا

 Yio ةديرب

 ۳: ةديرب

 ت۷ ةريره وبأ

 ۳۳۸ بدنج



 ¥ ةبوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف

 ت۲ سابع نبأ نميلا ىلإ هثعب امل ذاعمل لاق

 ت٤ سنأ برعلا سوجم ةيردقلا

 TATA ةشئاع ةمألا هذه سوجم ةيردقلا

 ۳۵۰ ةشئاع ةوهس ترتس دقو رفس نم هللا لوسر مدق

 ت۷ يبراحملا قراط ربنملا ىلع مئاق هللا لوسر اذإف ةنيدملا انمدق

 ت4 ةديرب رانلا يف نايضاق ةثالث ةاضقلا

 تا 0 ؟ًنابج نموملا نوكيأ :هللا لوسرل ليق

 A4 ةريره وبأ ليللا يلصت ةنالف نإ !هللا لوسر اي لبق

 ت۸ ةداتق وبآ اهنع لأس ةزانج ىلإ ىعد اذإ هللا لوسر ناك

 ت۵ بدنج نب ةرمس هباحصأل لوقب نأ رثکی امم هللا لوسر ناک

 ت۷ دوعسم نبا لالخ رشع هرکی هللا لوسر ناک

 5 ورمع نبا ةركرك هل لاقي لجر هللا لوسر لقث ىلع ناك

 م بدنج حرج هب لجر مکلبق ناک نمم ناك
 1۹ عبس رثابکلا

 134 رمع نبا هللاب كرشلا :عبس رئابكلا

 ۳۳۸ ورمع نبا ..هللاب كارشالا :رثابکلا

 01۱ 61: ۹ ورمع نبأ سفتلا لتقو هلئاب كرشلا :رثابکلا

 15 دوعسم نبأ سانلا طمغو قحلا رطب ربكلا

 14٤ دوعسم نیا سانلا صمغو قحلا هفس ربكلا

 ت۲ ورمع نبأ كلمي نمع سبحي نأ مث ءرملاب ىفك
 o FY مصاع نب صفح عمس ام لکب ثدحي نأ مث ءرملاب ىفك ٭

 تە ورمع نبأ لوعي نم عيضي نأ مث ءرملاب ىفك *

 ۲ ورمع نبأ توقي نم عيضي نأ ام ءرملاب ىفك
 14 ةركب وبأ ةمايقلا موي ىلإ ءاش ام اهنم رخؤي بونذلا لك

 تا۳۸۱ ۰۱ ةربره وبأ مارح ملسملا ىلع ملسملا لك

 E ضايرعلا راثلا يف ةلالض لكو ةلالض ةعدب لك

 ۹۰ عوکالا نب ةملس كنيميب لك

 ۷.۰ ةيواعم ًارفاك تومي لجرلا الإ هرفغي نأ هللا ىسع بنذ لك



 س ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف 3ع

 9 سابع نبأ رانلا يف روصم لك

 ت۳ ورمع نبا فرسم ريغ كميتي لام نم لك

 ۳ ةريره وبآ هديب دمحم سفن يذلاو ءالك

 rot رمع نبا حورلا اهيف خفني نأ فلك

 ۱۸ رمع نبا هتیعر نع لوئسم مکلکو عار مکلک

 ۳۹ دوش وأ تعمسف طوسلاب يل ًامالغ برضأ تنك

 تاكل دوعسم نبأ یوجنلا نع بجحأ ال تنك

 ۱۰۰۱ نت هل ةنامآ ال نمل نامی ال #

 1۹۰ عوكألا نب ةملس تعطتسا ال

 ت رمع نبا مهتاروع اوعبت الو نيملسملا اوذؤت ال

 tof ورمع نيأ ءاملا لضف اوعيبت ال

 تا نميأ مآ ًادمعتم ةالصلا كرتت ال

 تا ذاعم ًادمعتم ةبوتكم ةالص نکرتن ال

 A0 رباج ءاملعلا هب اوهابتل ملعلا اوملعتت ال #

 ت4 رمع نبأ فلح نم هنإف كيب فلحت ال

 تە رمع نبا هللاب فلح نم «مكتابآب اوفلحت ال

 ت۰ رباج اوعدت الو مکسقنآ ىلع اوعدت ال

 ۹۹ هللادبع نب ريرج ًارافك يدعب اوعجرت ال
 92۸۹ ةريره وبأ مكئابآ نع اوبغرت ال

 ۱۹۸ رمع نبا روزلا دهاش امدق لوزت ال

 TAY ةشئاع تاومألا !وبست ال

 E ديعس وبأ يباحصأ اوست ال

 ت۹ ةزرب وبآ ةنعل اهيلع ةقان انبحاصت ال #

 1۸۱ ةديرب ديس اي قفانملل اولوقت ال

 TV 4¥ ةرمس هللا ةنعلب اونعالت ال #

 1۳۸ ةفيذح جاییدلا الو ريرحلا اوسبلت ال

 ت۸ ورمع ىلوم دعس ءارملا نإف هيف اورامت ال

 ت ت هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال



 ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف س

 ءاملا لضف ارعنمت ال

 ةعاس هللا نم اوقفاوت ال

 رانلا يف يه ءاهيف ريخ ال

 هل دهع ال نمل نيد ال #

 نآرقلا مأب الإ ةالص ال

 ةريط الو یودع ال #

 رافغتسالا عم ةريبك ال

 ثراول ةيصو ال

 هيلإ بحأ نوكأ یتح مكدحأ نمژی ال
 هسفنل بحي ام هيخأل بحي ىتح مكدحأ نمؤي ال

 هب تئج امل ًاعبت هاوه نوكي ىتح مكدحأ نمؤي ال

 ٍعيرأب نمؤي ىتح دبع نمؤب ال
 يش يباحصأ نع دحأ يعلي ال

 ًادلاو دلو يزجي ال

 نمؤم الإ مهبحي ال

 هدبع عدجي نأ ملسم لجر لحي ال

 نيمي ىلع اذه يربنم دنع دحأ فلحي ال

 ةمئآ نيمي ىلع ربنملا اذه دنع دبع فلحي ال

 دهاش اهجوزو موصت نأ ةأرمال لحي ال
 ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف دحأ ةنجلا لخدي ال

 مارحلاب يغ دسج ةنجلا لدي ال
 بخ ةنجلا لخدي ال
 ةكلملا ىيس ةنجلا لخدي ال

 نمدم :سمخ بحاص ةنجلا لخدي ال

 ردقلاب بذكم الو قاع ةنجلا لخدي ال

 هقئاوب هراج نمأي ال دبع ةنجلا لخدي ال

 عطاق ةنجلا لخدي ال

 تحس نم تبن محل ةنجلا لخدي ال

 رباج

 ةريره وبآ

 ةريره وبأ

 دوعسم نبأ

 ةركب وبأ

 ركب وبأ

 ركب وبأ

 ديعس وبأ
 , ءادردلا وبأ

 سنأ

 معطم نب ريبج

 رباج

1+0 

۳:۰ 
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۳۸۳ 

FEE 4 

T14 YT 



 س ةيوبلا ثيداحألا فارطأ سرهف للغه سدود

 ۹ دوعسم نبأ لاقثم هبلق يف نم ةنجلا لخدی ال

 TAY ةريره وبأ هقئاوب هراج نمأي ال نم ةنجلا لخدي ال

 ت۷ ديعس وبأ قاع الو نانم ةنجلا لخدي ال

 ۳۵۹ ةفيذح ماّمن ةنجلا لخدي ال

 ۱۳۸ یسوم وبأ نانم الو قاع ةنجلا لخدي ال

 ۱۸۰ ريرج ساتلا محري ال نم هللا محري ال

 FAV TAT رذوبأ رفكلا وأ قوسفلاب ًالجر لجر يمري ال
 ۹۰ رماع نب ةبقع مارح مدب دنت مل ام هنید نم ةحسف يف ءرملا لازي ال
 ۷ رمع نبأ مارح امد بصي مل ام هنید نم ةحسف يف ءرملا لازي ال

 TTIW ° ةريره وبأ نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزيال

 A سنأ هبلق ميقتسي ىتح دبع ناميإ ميقتسي ال

 10۲ ةربره وبآ سانلا رکشی ال نم هللا ركشي ال

 ت ۳ ةريره وبأ حالسلاب هيخأ ىلإ مكدحأ ريشي ال #

 ت4 رمع هكلام نم كولمم داقيال

 YEY هللاديبع نب ةحلط هللا لزنأ ام ريغب مكح مامإ ةالص هللا لبقي ال

 ۹ رمع نبأ لولغ نم ةقدص الو روهط ریغب ةالص هللا لبقی ال

 ۳۷ ءادردلا وبأ ةمايقلا موي ءادهش الو ءاعفش نوناعللا نرکی ال

 ت٤ ت٤٤ ورمع نبأ الکلا هب عنميل ءاملا لضف عنمي ال

 1 رباج هللاب نظلا نسحي وهو الإ مكدحأ نتومی ال
 ۳۸ ةريرهوبأ ًاناعل نوكي نأ قيدصل يغبني ال

 ۳:۱ ورمع نبأ اهجوزل رکشت ال ةآرما ىلإ هللا رظنپ ال

 ت7 سابع نبأ ربد يف ةأرمأ ىتأ لجر ىلإ هللا رظني ال

 ت سابع نبا ةأرما وأ الجر یتا لجر ىلإ هللا رظنی ال

 1۹۰ ةربره وبأ اهربد يف ةأرما عماج لجر ىلإ هللا رظنی ال

 ۳۸۹ رمع نبأ ًارطب هرازإ رج نم ىلإ هللا رظنيال
 1۲4 ديعس وبآ يلصي نوكي نأ هلعل ءال

 1۷ ةملس مأ ةالصلا مكيف اوماقأ ام ءال

 ت6 دوعسم نیا هلکومو ابرلا لکآ هللا نعل



 ةيوبنلا ثيداحألا فارطآ سرهف س

 همسو يذلا هللا نعل

 ءاسنلا نم ةلجرلا هللا نعل

 لبحلا قرسي قراسلا هللا نعل

 هيدلاول قاعلا هللا

 هل للحملاو للحملا هللا

 ةمشاولاو ةلصوتسملاو ةلصاولا هلل

 طسو دعق نم دمحم ناسل ىلع هلل

 هيلاوم ريغ یلوت نم هللا
 هللا ريغل حبذ نم هللا

 يباحصأ بس نم هلل

CEهيدلاو بس نم هلل ؟؟ اه ©  

 طول موق لّمع لوع نم هللا نعل

 ضرألا دودح ريغ نم هللا نعل

 ضرألا موخت ريغ نم هللا نعل

 لييسلا نع ىمعألا همك نم هللا نعل
 همسو نم هللا نعل

 ةميهب ىلع عقو نم هللا نعل

 هلتقك نمؤملا نعل

 هلكومو ابرلا لكآ هللا لوسر نعل

 هلكومو ابرلا لكآ هللا لوسر نعل
 ةأرملا ةسبل سبلي لجرلا هللا لوسر نعل

 هل للحملاو للحملا هللا لوسر نعل

 نيتخملا هللا لوسر نعل
 لاجرلا يشخم هللا لوسر نعل

 ًافده حورلا هيف تيش ذختا نم هللا لوسر نعل

 ةقلحلا طسو سلجي نم هللا لوسر نعل

 رمع نبأ
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1۸ 

 يشنرملاو يشارلا ىلع هللا ةنعل

 هجوأ ةرشع ىلع رمخلا تنعل

 نيعبس ناسل ىلع ةئجرملا تنحل

 ايندلا لاوز نم هللا دنع مظعأ نمؤم لتقل

 هل رفغل سكم بحاص اهبات ول ةبوت تبات دقل

 نيعبس نيب تمسق ول ةبوت تبات دقل
 سانلاب يلصي ًالجر رمآ نأ تممه دقل

 سوجم ةّمأ لكل

 هتسإ دنع ءاول رداغ لكل
 ةمايقلا موي ءاول رداغ لكل

 ساحن نم رافظأ مهل موقب تررم يب جرع امل

 عفني ال ملع نم كب ذوعأ ينإ مهللا
 اعيش ةمألا هذه رمآ نم يلو نم مهللا

 تغّلب له مهللا
 نذإ ريغب كيلع علطا الجر نأ ول
 تقرس دمحم تنب ةمطاف نأ ول

 يغابلا هللا لعجل لبج ىلع لبج ىغب ول
 فألا نم ىندأ عيش هللا ملع ول

 دحأل دجسي نأ ًادحأ ًارمآ تنك ول

 يلصملا يدي نيب ّراملا ملعي ول
 ناعللا الو ناعطلاب نمؤملا سيل

 يغبلا نم كلذ سيل

 كلمي ال اميف رذن دبعلا ىلع سيل

 بويجلا قشو دودخلا برض نم نم سيل

 هل ريطت وأ ریطت نم اتم سيل
 تاعمجلا مهعدو ىلع ماوقأ نيهتتيل

 ملسملاو «سانلا هنمأ نم نمؤملا

 رفك الإ هملعي وهو هيبأ ريغ ىلإ ىعذا لجر نم سيل

 ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف

 ورمع نبأ

 رمع نبأ
 ةمامأ وبأ

 رذوبأ

 درعسم نبأ

 نيصحنب نارمع

 ةريره وبأ ءرمع نبا
 سنآ
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 ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف ل

 رانلا يفف رازإلا نم نيبعكلا نم لفسأ ام

 موجنلا نم ًاملع لجر سبتقا ام
 هتمأ رمأ هل عمجتساف يلبق ین هللا ثعب ام

 هدعب نم هتمأ يف ناك الإ طق ایبن هللا ثعب ام

 ةئجرمو ةيردق هتمأ يفو الإ طق ًايبن هللا ثعب ام

 ؟مكيف رئابكلا نودعت ام

 لدجلا اوتوأ الإ هيلع اوناك ىده دعب موق لض ام
 ةريبك شغي ملام

 كتحفلل لعفت مل ول ام

 نآرقلا عزانأ يل ام

 ةمألا هذه رومآ نم ءيش ىلع نوكي ٍدحأ نم ام

 ٍةرشع ريمأ نم ام
 نيملسملا رومأ يلي ريمأ نم ام

 ةبوقعلا هبحاصل هللا لجسي نأ ردجأ بنذ نم ام

 هتيشم يف لاتخي لجر نم ام

 هلأسيف همع نبا هاقلي لجر نم ام

 منغ الو رقبالو لیا بحاص نم ام

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ٍدبع نم ام

 يصاعملاب مهيف لمعي موق نم ام

 ةبوتكم ةالص هرضحت ملسم نم ام

 ًاملظ لتقت سفن نمام

 هراج نمأي مل نم نمؤمب وه ام

 روز يِبْوُت سبالک طعي مل امب عبشتملا

 نثو دباعك هللا يقل تام نإ رمخلا نمدم *

 روث ىلإ ريع نيب ام مارح ةنيدملا

 مسو دق رامحب هللا لوسر لوسر رم

 رفك نآرقلا يف ءارملا #

 ءاخرتسا يرازإ يفو هللا لوسر ىلع تررم

1۹ 

 ت ةريره وبأ

 ت۸ سابع نبا

 ت ةريره وبأ

 ۳۷ دوعسم نبا

 ۳7 ذاعم

 كدر نيصح نب نارمع

 TY ةمامأ وبأ

 قب -

 تا۵ دوعسم وبآ

 ت٥ -

 ۳11 نانس نب لقعم

 ۷۰ رمع نیا

 1 راسي نب لقعم
 ۳۹۲ ةرکب وبأ

 ۱۹۹ رمع نبا

 ت ورمع نبأ

 ۱۳ ةريره وبأ

 نه ذاعم

 ۱۷۲ ريرج

 ۳۲ نامتع

 ۹۸ دوعسم نبأ

 AY سنأ

 ۲۳۹ ءامسأ

 1۸۹ سابع نبا

 334 يلع

 ۳۹6 رپاج

 ۷۳ ةريره وبأ

 ۳۹۸ رمع نیا



 سس ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف ۹۰

 ۳۸۱ ةريره وبأ ملسملا وخآ ملسملا

 4 رباج هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا
 ذقن ةريره وبآ ملظ ينغلا لطم

 ۱۸۱ ورمع نبأ رون نم ربانم ىلع نوطسقملا
 2۷. ةلغش نب سيق ةنمنأ راتلا يف ةعيدخلاو ركملا

 نبا «يراصنألا ةدابع

 ةريره وبأ دوعسم
 ت ۸ ةفيذح ةقلحلا طسو دعق نم دمحم ناسل ىلع نوعلم

 21 ةريره وبأ اهربد يف ةأرما ىتأ نم نوعلم

 ت۲ سابع نبا هابأ بس نم نوعلم
 01 رکو راض وأ ملسمب ركم نم نوعلم
 1e E اهربد يف ةأرما وأ ًاضئاح ىتأ نم
 ت۷ ةريره وبأ قدصتيلف ًاضئاح ىتأ نم
 ت۷ ةزيرهوبأ لاجرلا وأ ءاسنلا نم ًائيش ىتأ نم
 تا۳۳۱ 2۰ دوعسم نبأ ًارحاس وأ ًافارع ىتأ نم
 تلال ۹ ةریره ویا هقدصف ًانهاک وأ ًافارع ىتأ نم
 ۳۳۷ ينلا جاوزآ ضعب ءيش نع هلأسف ًافارع ىتأ نم
 تالا يلع ئرب دقف ًافارع ىتأ نم
 تا ةریره وبآ هقدصف ًافارع وأ ًانهاك ىنأ نم
 ت ةلثاو ةبوتلا تبجح ءيش نع هلاسف ًانهاك ىتأ نم
 تا۳۳۵ 2۰ سنا لوقی امہ هقدصف ًانماك یتأ نم

 ت٤ رباج لوقي امب هقدصف ًانهاک یئآ نم
 > سنآ هقزر يف هل طسبي نأ بحأ نم #

 4 ورمع نيأ رانلا نع حزحزي نأ بحأ نم
 00۹ ۹ . يلع ًاثدحم ىوآ وأ اثدح ثدحأ نم

 ۱۷۹ ةشئاع هنم سیل ام اذه انرمآ يف ثدحأ نم

 r هی هانیصخآ هدبع ىصتخأ نم
 ت٥ دوعسم نبأ ءالیخ هتالص يف هرازإ لبسأ نم #



 ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف ل

 ةديدحب هيخأ ىلإ راشأ نم

 هللا عاطأ دقف ينعاطأ نم

 يقخ ريغب ةموصخ ىلع ناعأ نم

 ةملك رطشب نمؤم لتق ىلع ناعأ نم

 هلتاق ريغ لتق نم :هللا ىلع سانلا ىتعأ نم

 ناضمر نم ًاموي رطفأ نم

 کا ملسمب لكأ نم
 ءاملعلا هب يهاييل ملعلا ىغتبا نم

 مارح هيلع ةنجلاف هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم

 هللا ةنعل هيلعف هيبأ ريغ ىلإ یعدا نم

 ملعي وهو هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم

 ةيعر هللا هاعرتسا نم

 ًاطيخم انمتكف لمع ىلع هانلمعتسا نم

 نوهراك هل مهو مرق ثيدح ىلإ عمتسا نم

 مهنذإ ريغب موق تيب يف علَطا نم
 موجنلا نم ةبعش سبتقا نم
 موجنلا نم ًاملع سبتقا نم #

 هنيميب ملسم ئرما قح عطتقا نم

 هیدلاو لجرلا متش رثابکلا نم
 هولتقاف هنید لدب نم #

 هرپ مل ملحب مّلحت نم
 ةدحاو ةرم اركس ةالصلا كرت نم

 رفک دقف ةالصلا كرت نم

 ًادمعتم ةالصلا كرت نم

 هبلق ىلع هللا عبط ًانواهت عمج ثالث كرت نم

 هللا ريغل ًاملع ملعت نم

 هللا هجو هب ىغتبي امم املع ملعت نم

 أوبتيلف ًابذك يلع دمعت نم
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 ملع ريغب ٍةموصخ يف لداج نم

 رظني ال ءالبخ هرازإ رج نم

 ءاليخ هبوث رج نم

 دّيج نيكس ريغب حبذ امناكف ًايضاق لعج نم *

 هللا همركأ ةبوتكملا تاولصلا ىلع ظفاح نم

 هللا دودح نم ّدح نود هتعافش تلاح نم

 هب لثم وآ رانلاب قرح نم

 كرشأ دقف هللا ريغب فلح نم #

 رفک دقف هللا ريغب فلح نم

 مالسالا ريغ ةلمب نیمی ىلع فلح نم

 لسم یرما لام اهب عطتقیل نیمی ىلع فلح نم
 ةبذاك نيميب اذه يربنم دنع فلح نم

 ىّزعلاو تاللاب هفلح يف لاقف فلح نم

 انم سيلف حالسلا انيلع لمح نم

 َضريلف هللاب هل تلخ نم

 ملعي وهو لطاب يف مصاخ نم

 هتجوز ءىرما ىلع بخ نم

 ريش ديق ةعامجلا نم جرخ نم #

 ۱ اهجوز تيب نم تجرخ نم

 ٍةعاط نم ادي علخ نم

 ٍةلالض ىلإ اعد نم

 رفكلاب ًالجر اعد نم

 هرّيغيلف ًاركنم مكنم ىأر نم
 ًاثيدح ينع ىور نم

 رمخلا برش وأ ىنز نم

 همتكف ملع نع لئس نم
 هللا ةنعل هيلعف يباحصأ بس نم

 هل لبقت مل رمخلا نم ركس نم

 ا ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف

 1۳۱ ةريره وبأ

 ت رمع نبأ

 ت۳ ۵ رمع نبا

 ۳:۷ ةريرهوبأ

 ۷۲ يلع

 00۷ »۷۷ رمع نبأ

 ت6 رمع

 ۳۳۹ رمع نبا

 ۳۳۹ رمع نبا

 تە كاحضلا نب تباث

 1 ةمامأ وبأ

 ت۳ ةيلعث نب ةمامأ وبأ

 نضل ةريره وبأ

 ۳۷۰۰ ربع نیا

 هما رمع نبا

 2 رمع نبا

 تف ةريره ی

 o رذ وبأ

 ۳:۳ رمع نبأ

 4 رمع نبا

 1۹ ةريره وبأ

 ۳۸۰ رذ وبأ

 11۹ دیعس وبآ

 ۱9۹ يلع

 5114 ب

 ۸۷ ةريره وبأ

 ا سابع نبأ

 ۰ ورمع نبأ



 ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف ل

 هب هللا عّمس عمس نم #

 اهرزو هيلع ناك ةئيس ةنس نس نم

 هودلجاف رمخلا برش نم

 ايندلا يف رمخلا برش نم
 اهنم بتي مل من ايندلا يف رمخلا برش نم
 بهذلا ةيثآ يف برش نم

 ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برش نم

 ةضفلا يف برش نم
 يدهأف دحأل ةعافش عفش نم

 حورلا اهيف خفني نأ فلك ةروص رّوص نم

 هتأي مل ًاذح هل ًامالغ برض نم

 نيضرأ عبس ىلإ هقوُط ضرألا نم ارش ملظ نم
 اتم سيلف انشغ نم

 هعاتم اوقرحاف لغ نم
 هلمع طبح رصعلا ةالص هتناف نم

 هثراو ثاريم نم رف نم
 اهدلوو ةدلاو نيب قرف نم

 نييبنلا عم ناك كلذ لعف نم

 رفاك اي ملسملا هيخأل لاق نم

 امهدحأ اهب ءاب دقف رفاك اي هیحأل لاق نم

 كرماقأ ىلاعت هبحاصل لاق نم

 هانلتق هدبع لتق نم

 ههنك ريغ يف ًادهاعم لتق نم
 ةنجلا ةحئار حري مل ادهاعم لتق نم

 اهقح ريغب ةدهاعم ًاسفن لتق نم #

 اهلح ريغب ةدهاعم ًاسفن لتق نم

 مسي هسفن لتق نمو ...قديدحب هسفن لتق نم
 ةمايقلا موي دحلا هيلع ميقا انزلاب هكولمم فذق نم
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 بس ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف 1

 0 ةملس مأ قح ريغب هيخأ لام نم هل تيضق نم

 ۳۸۳ ةريره وبآ هراج ذؤي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناک نم

 ۳۸۶ حیرش وبأ هراج ىلإ نسحیلف رخآلا مويلاو هللاب نمزی ناك نم

 ۳۶ ةريره وبأ همحر لصيلف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم
 تم ىسوم وبأ اهيلإ يعد اذإ ةداهشلا متك نم

 AA ورمع نبا ران نم ماجلب ةمايقلا موي هللا همجلأ ًاملع متك نم
 165 VA رمع نبا منهج يف تيب هل ينب يلع بذك نم

 1 ةبعش نب ةریغملا رانلا نم هدعقم أوبتيلف ًادمعتم يلع بذك نم

 ۳۰ سابع نبا ربصيلف نیش هريمأ نم هرك نم
 1۸۰ ةريره وبأ مری ال مَحْرَي ال نم
 i سنأ ةرخآلا يف هسبلي مل ايندلا يف ريرحلا سبل نم
 ت7 رمع نبأ هبرض وأ هكولمم مطل نم

 VY 2۵۰ ةديرب ريشدرنلاب بعل نم

 AY مقرآ نب ديز اتم سیلف هبراش نم ذخأي مل نم *
 ۱۲۰ ورمع نبأ ةالصلا ىلع ظفاحي مل نم

 تا ةريره وبأ روزلا لوق عدي مل نم

 1۷ رمع نبأ ةعامج مامإ هيلع سیلو تام نم
 334 2 رح وهف هدبعب لّتم نم
 ت6 ورمع نبا هب عنميل ءاملا لضف عنم نم

 ت ورمع نبا هئام لضف عنم نم #

 ت7 ورمع نبا عنمیل ءاملا لوضف عنم نم

 ۸ ةليح نب ةيواعم هلبإ رطشو اهوذخآ انإف اهعنم نم
 95۷ شارخ وبأ هلتقك وهف ةنس هاخآ رجه نم

 1۷۹ شارع وبآ همد كفسك وهف ةس هاخآ رجه نم

 تا سابع نبا ةميهب ىلع عقو هومتدجو نم

 ت۴۳ سابع نبا طول موق لمع لمعي هومتدجو نم
 ت٥ سابع نبا هولتقاف ةميهب ىلع عقو نم
 1 سابع نبأ هولتقاف مرحم تاذ ىلع عقو نم



 ةيوبنلا ثيداحألا فارطأ سرهف

 نيملسملا رومأ نم ًائيش هللا هالو نم

 لتقي هابأ برضي نم
 رانلا نم هدعقم وبتیلف هلقأ مل ام يلع لقي نم

 شحفلا بحي ال هللا ناف ةشئاع اي هم

 بنت مل اذإ ةحئانلا

 فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزن

 نیلا الإ «معن
 بهذلا ةينآ يف برشن نأ يبنلا اناهن
 ليخلا ءاصحخإ نع يبنلا ىهن

 ريرحلا سبل نع هللا يبن ىهن
 كرشلا :عست نه

 تابوقع نهيفو رثابک نه

 راثلا يف وه

 راتلا لهأ نم وه
 شحلوغلا مأو رثابکلا ربكأ يه
 لخبلا نم أودأ ءاد يأو

 لارا نم ًايضق ناک ناو

 ةنجلا باوبأ طسوأ دلاول

 اونموت ىتح ةنجلا نولخدت ال هديب يسفن يذلاو
 فورعملاب نرمأتل هديب يسفن يذلاو #

 هتأرما وعدي لجر نم ام هديب يسفن يذلاو *

 هقئاوب هراج نمأي ال نم نمؤي ال هللاو
 نمؤي ال هللاو نمی ال هللاو نمی ال هللاو

 اباتك هللا لوسر فيس متاق يف تدجو

 دابعلا ملظ وهو ًائيش هنم هللا كرتي ال ناويدو

 اهنم تفرذ ةظعوم هللا لوسر انظعو

 هللا يقتأ نأ ضرألا لهآ قحأ تسلا «كليو

 كبر تبضغأ دقل مهتبضغأ تنك نإ هرکب ابأ اي

 ةرم نب ورمع

 ةريره وبأ

 ةداتك وبأ

 ةشئاع

 يرعشألا كلام وبأ

 ةريره وبأ

 ةداتق وبأ

 رمع نبأ

 دوعسم نبأ

 ةريرهوبأ

 ةريره وبأ
 ةريره وبأ

 ةشئاع

 ةشئاع بابحلا نب ديز

 ةيراس نب ضابرعلا

 ديعس وبأ

 ورمع نب ذئاع
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 ا ةيوبتلا ثيداحألا فارطأ سرهف 1۱4

 ۳۲ دوعسم نبأ بحأ امو یرت ام لامجلا نم تیطعا !هللا لوسر اي

 ت۵ رمع نبأ يخرتسي يرازإ نإ !هللا لوسر اي
 YY ةداتق وبأ ًالبقم ًابضحم ًارباص تلتق نإ !هللا لوسر اي

 ت۲ ةملس مأ يتليح امف يتالص تعضأ ينإ !هللا لوسر اي

 ت۲ دوعسم نبأ لامجلا نم يل مسق دق !هللا لوسر اي

 4r ا :لاق ؟ناميإلا ام !هللا لوسر اي
 o دوعسم وبأ هللا هجول رح وه !هللا لوسر اي

 ۹۸ رمع نبأ كرازإ عفرإ .هللا دبع اي
 ت۳ ۳ ةرجع نب وفك ءاهفسلا ةرام| نم هللا كذاعأ «ةرجع نب بعک اب
 r رباج تحس نم تبن محل ةنجلا لخدي ال «بعك اي

 ت1 2 ناميإلا لخدي ملو هناسلب نمآ نم رشعم اي
 ۹۳ ورمع نبأ رذلا لاثمأ ةمايقلا موي نوربکتملا نورابجلا رشحي

 ت ديعس وبأ قلذ ناسلب ملكتف رانلا نم قنع جرخي

 ت دیعس وبأ لوقي ملكتي رانلا نم قنع جرخي

 :fe ةريره وبأ لوقي رانلا نم قنع جرخي

 11 ديعس وبأ هبلق يف نم رانلا نم جرخي
 تا ةئمر وبأ كمأ ايلعلا ديلا
 ت۷ ييراحملا قراط لوعت نمب أدباو ایلعلا يطعملا دي
 ۷۸ اعم كرش ءایرلا نم ریسیلا
 100 ةمامأ وبأ بذكلاو ةنايخلا الإ ءيش لك ىلع نمؤملا عبطي

 o f دوعسم نبا بذکلاو ةلايخلا سيل ءيش لك ىلع نمؤملا عبطي
 ۳۹۸ رمع نبا خسمو فسخ ةمالا هذه يف نوکی

 نع يلع ةيمرلا نم مهسلا قرمي امك نيدلا نم نوقرمي #

 ۳۸ ورمع نبأ سومخلا نيميلا
 ت٤ رمع نبأ ةمايقلا موي ءاول رداغ لكل بصنی
 ۳۹۰ ةمامآ وبأ ةمايفلا موي ءوسلا ملاعلاب ءاجي



 نيلئاقلا ىلع راثآلا سرهف

 نيلئاقلا ىلع راثآلا سرهف

 يعخنلا ميهاربإ

 رفك دقف ةالصلا كرت نم

 همهتاف ءوسب هللا لوسر باحصا ركذي ًادحأ تيأر اذإ

 ارش ًاموق ضرالا يف ملعأ ام موق رش

 انزلا نم مظعأ ًائيش سفنلا لتق دعب ملعأ ال

 هسفن لتاقو ٌلاغلا ىلع الإ بح ىلع ةالصلا كرت دو يبنلا نأ ملعن ام

 جوزب الو ءفكب سيلف ضفاورلا نم فلسلا بس نم

 مالسالا ىلع هارآ ام ةشئاعو رمعو ركب ابأ متش نم

 مالسالا ىلع امهتم الإ هارأ امو «برضی

 ينزملا سای

 ءاملا لضف اوعیبت ال

 ينايتخسلا بویآ

 امهقفوي نأ يمجع ًالاو ثدحلا ةداعس نم نإ

 رفک دقف ةالصلا كرت نم

 ةدبع نب ةلاجب

 نأ ةنسب هتوم لبق رمع باتك انانآ

 قیدصلا ركب وبأ

 لاغلا عاتم اوقرح رمعو ركب ابأو هللا لوسر نأ
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 ل نیلئاقلا ىلع راثآلا سره ۸

 E اذك يف سانلا ريخأ ناكو هللا لوسر بحاص ركب ابأ نإ

 ت ۶ رمج امهنأك هسأرو هتیحلو ركب ابآ تيأر

 ۱۷ ىلإ اهنودؤي اوناك قانع ينوعنم ول هللاو

 ميرم يبأ نب ركب وبأ

 ۱:۳ «لتفی هابآ برضي نما :ةاروتلا يف تأرق

 ةيميت نبأ

 ت٤ ةثالث هب هللا يصع بنذ لوأ :ليق

 مزح نبأ

 ۱1۹ قح ریغب نمؤم لتقو ءاهتقو جرخي یتح ةالصلا كرت نم مظعأ كرشلا دعب بنذ ال

 ت۴۷ ديعولا هيف ءاج وأ ةريبك هللا لوسر اهامس ام يه

 يدبعلا دوراجلا

 كن رمع نم ريخ ركب وبأ

 بدنج

 ت٥ هلتق ىتح هبرضف اوجرفأ

 تلو ديلولا دنع ناك ًارحاس لتق هنأ

 4 فيسلاب ةبرض رحاسلا دح

 يرصبلا نسحلا

 991 سلاج انأو نسحلا ىلإ لجر ءاج
 ت۳٤ ةريبك نآرقلا يف ةبجوم لك

 ءادردلا وبأ

 ت٤ هتجوز قلطي نأ همأ هترمأ ًالجر نأ

 تا٤ كيدلاو ربو كرذنب فوأ

 رمع نبا ىلوم ملاس

 تاه طهولاب هضرأ نم ءاملا لضفب ينوطعأ



 نيلئاقلا ىلع راثآلا سرهف س

 ورمع نب هللادبع ىلإ بتكف

 ةديبع نب دعس

 ةقلح يف رمع نبا دنع تنك

 يروثلا نايفس

 ةيالولاب قحأ ناك ًايلع نأ معز نم

 ناملس

 كلذ يغبني نكي مل !امتعنص ام سئب

 ةملس وبأ

 نيملسملا رودص يف بيهأ تناك رمع ةردل

 يعفاشلا

 ءاوس ينازلا دح يطوللا دح

 ةعبرأ سیلدت مکتیفک

 حالصلا نبا

 مظعو ربك بنذ لك :ةريبكلا

 يفوصلا

 بسانم رئابكلا بانتجاب رئاغصلا ريفكت

 «ْنع هُم ام راب أوُتجَن نل :-یلاعت- هلوق يف
 رئاغصو رئابك ىلإ تائيسلا ماسقنا هيف

 ةشئاع

 مهوبسف دمحم باحصأل رافغتسالاب اورمأ

 هلام حلصیو هيلع ميقي يذلا ميتيلا يلاو يف تلزنآ

 ريق ناک نمو :-ىلاعت- هلوق يف

 تا00
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۳۰ 

 سابع نب هللادبع

 رثابکلا مک ؛سابع نبا لاس ًالجر نأ

 رفغی بنذ :ةثالث بونذلا

 رئابكلا نم رکسلا

 ةثالث نیدلا دعاوقو مالسالا یرع

 وأ رانب هللا همتخ بنذ لک رثابکلا
 ةريبك رهف هيف هللا يصع ءيش لک

 ةريبك وهف هنع هللا ىهن ءيش لك

 ريبك هنع هللا ىهن امو

 رافغتسا عم ةريبك الو رارصإ عم ةريغص ال

 ضعب ىلإ مهضعب ةباحصلا ىشم رمخلا ميرحت لزن امل
 برقا ةئم عبس ىلإ يه

 برقأ نيعبسلا ىلإ يه
 كرشلل الدع تلعجو رمخلا تمرح :اولاقو

 كحالس ذخ :ةمايقلا موي ابرلا لكآل لاقي

 عبتي مث هنم ىقليف ةيرقلا يف ءانب ىلعأ رظني

 رمع نب هللادبع

 ؟ةنجلا لخدت نأ بحتو رانلا نم قرفتأ

 ًاكولمم قتعأ دقو رمع نبا تيتا
 ًنالف نإ :لاقف لجر هءاج رمع نبا نأ

 اهجوزل اهلحأ اهجوزت ةأرما هل ًالجر نأ

 فالخب مهل لوقتف انثارمأ ىلع لخدن امنإ :هل اولاق ًاسان نإ

 هئرقت الف ثدحأ دق هنا ينغلب هنإ

 لاقف هدلوو همشح رمع نبا عمج

 رثابکلا ربكأ رمخلا نأ ىلإ بهذ

 يبأو ال :لوقي وهو ىرخأ ةقلح يف ًالجر عمسف

 عبس رئابكلا

 سس نييلئاقلا ىلع راثآلا سرهف
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 نيلئاقلا ىلع راثآلا سرهف ل

 هلي هللا لوسر دهع ىلع ًاقاقن اذه دعن انك

 ةبغر حاكن الإ ءال

 رمع نبأ عمج ةيواعم نب ديزي ةنيدملا لهأ علح امل

 ماعطلا اهتمعطأو مالكلا اهل تنلآ ول

 رمخلا برشي ادحأ تيآر ول

 اذه ىوسي ام الإ رجألا نم هيف ام

 س يه

 ورمع نب هللادبع

 ينإف كلام لضف عنمت ال نأ

 هل لماع ىلإ بتك ورمع نب هللادبع نآ
 كدلق مقأ نكلو هعبت ال

 ىزعلاو تاللا دبع نمك رمخلا رقاعم

 عت يه

 دوعسم نب هللا دبع

 عبرأ رئابكلا ربكأ

 هل ةالص الف كزي مل نمف ةاكزلاو ةالصلاب مترمآ

 بونذلا تارقحمو مكايإ

 ته 45 قرفعو هللاب كرشلا روزلا ةداهش تلدع

 قفانم الإ ةالصلا نع فلختی امو انتيأر دقل

 الإ انزلاو ابرلا موق يف رهظ ام

 هقدصف هلآسف انهاک وأ ارحاس وأ افارع ىتأ نم

 اريك الإ ملعلا هدزي مل هب لمعي مل ًاملع ملعت نم
 عبرأ يه
 قفانم الا اهنع فلختی امو انتيأر دقلو

 نافع نب نامثع

 ثئابخلا مأ اهنإف رمخلا اوقتا

 ت 2 ۷

۱۳۰ 

5۲ 
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1۳۲ 

 هوبرض املف نامثع ىلع نییرصملا عم تلخد

 بلاط يبآ نب يلع
 هللا ركم نم نمألا :رئابكلا ربكأ

 رمعو ركب يبا ىلع يننولضفي ًاموق نأ ينغلب
 رهدلا رخآ مكل ات
 ؟ءيشب هللا لوسر مكصخأ :يلع لثس

 الإ رمعو ركب يبأ ىلع ينلضف لجرب یتوآ ال

 قفانم الإ ينضغبي الو «نمؤم الإ ينبحي ال

 معي مل ءيشب هللا لوسر انصخ ام

 ةفيحصلا هذه يف امو هللا باتك الإ هؤرقن باتك اندنع ام

 ةبوتب الإ عفر الو «بنذپ الإ ءالب لزن ام
 امهنم ةيالولاب قحأ ناك ايلع نأ معز نم

 يرتفملا ىلع ام هيلع هرتفم وهف اذه نم ًائيش لاق نم
 ءادوس ةمامع هيلعو دجسملا يف سلاج وه

 يبنلا دهعل هنإ ةمسنلا أريو بحلا قلف يذلاو

 باطخلا نب رمع
 هلل ةالوم ةرح تنأف يبهذا

 ةرحاسو رحاس لك اولتقأ

 ةالصلا عاضأ نمل مالسإلا يف ظح ال هنإ امآ

 اذك يف سانلا ريخأ ناكو هللا لوسر بحاص ركب ابآ نإ

 لاغلا عاتم اوقرح رمعو ركب ابأو هللا لوسر نأ
 اهبرض دق ةديلو هتتأ رمع نأ

 تلاقو رمع ىلإ ةيراج تءاج
 ةيزجلا هيلع اوبرضيف جحي ملو ةدج هل تناك نمف
 مکنم بيهأ رمع ةردل سانلا ناك

 نيملسملا رودص يف بيهأ تناك رمع ةردل

 اورظنيف راصمألا هذه ىلإ ًالاجر ثعبأ نأ تممه دقل

 سس نیلئاقلا ىلع راثآلا سرهف
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 نيلئاقلا ىلع راثآلا سرهف ل

 تام ًايدوهي هيلع ءاوسف جحي ملف جحلا قاطأ نم

 جحی ملو تامف راسي اذ ناك نم

 زيزعلادبع نب رمع

 اوحيسي نأ موقلا يأر نم ناك نإ

 ردقلا يف يبنلا ثيدح يلع در

 جراوخلا يف مهضعب ىلإ بتك

 نيصح نب نارمع

 سانلا يف يشمت نآلا اهيلإ رظنأ ينأكف

 رائيد نب ورمع

 لاقف للحملا حاكن نع لثس

 هسفنل ًابغترم حکنی ىتح ءال

 يخبسلا دقرف

 هللا يصع بلذ لوأ :ةاروتلا يف تارق

 رابحألا بعك

 ربقلا باذع نم حيرتسي ال اهبحاص نإف ةميمنلا اوقتا

 «باذعلا هل لّجعیل هيدلاول اقاع ناك اذإ دبعلا نّيح لجعيل هللا نإ هديب يسفن يذلاو

 ًاريخو ارب هديزيل هيدلاوب ارب ناك اذإ دبعلا رمع يف ديزيل هللا ناو

 سنا نب كلام

 عمس ام لكب ثدح لجر ملسي سيل

 دهاجم

 ةميمنلاب يشمت تناك :ربّطَحْلا ةَلاَمَحل :هلوق يف

 نيريس نب دمحم

 قاسلا فصن قوف رازإلا نوهركي اوناك
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 س نيلئاقلا ىلع راثآلا سرهف 1٤

 ةمقلع نب دمحم

 ت5 مكنم بيهأ رمع ةردل سانلا ناك

 يورهلا
 تى ءايشأ ةعبرأ ةريبكلا دح

 ةريره وبأ

 ۱۸ ةالصلا ريغ رفک هکرت لامعألا نم ًاثیش نوري ال هللا لوسر باحصا ناك

 1۹۸ رفک دقف ءاسنلاو لاجرلا رابدآ ىتأ نم

 ءالعلا نب لاله

 هنم ةمالسلاو «هظفح نم دش هب لمعلاو «هبلط نم دشأ هظفحو هدیدش ملعلا بلط

 541١ هب لمعلا نم دشأ

 ةبقع نب ديلولا

 ت٠ رحاس هيدي نيب بعلي قارعلاب ناك
 ت٥ نيتبيتك هيري رحاس هدنع ناك

 هبنم نپ بهو

 ت۳ ىسومل هللا بتك يتلا حاولألا يف نإ

 ت۲٤١تیضر هيدلاو رب نم ناف كيدلاو رب

 تا رب نم نإف كيدلاو رب :ريزعلل لاق هللا نأ ينغلب

 14 'مجّرلا هدلاو كص نم ىلع» :ةاروتلا يف

 هرمع ىف تددم هيدلاو رقو نم هنإف :كيدلاو رقو ىسوم اي) :-ىلاعت- هللا لاق

 ۱:۲ (هّقعي ادلو هل تبهوو هرمع ترّصق هیدلاو قع نمو یر دلو هل تبهوو

 ةيواعم نب ديزي

 ت٤ ةيواعم نب ديزي ةنيدملا لهأ علح امل

 فلسلا ضعب

 144 ربكلا هب هللا يصع بنذ لوآ



 نيلئاقلا ىلع راثآلا سرهف

 ءاعدلاب وأ ةازاجملاب اهركشو «رئابكلا نم ةمعنلا نارفك

 راثآلا ضعب يف

 اكد امهنم يغابلا هللا لعجل لبج ىلع لبج ىغب ول

 لدعلا نمز يف تبني ناك اذه

 ةطنح ةبح ةيمآ ينب نئازخ يف دجو
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1۳1۹ 

 مالعألا سرهف

 ۰۹۸ :(مالسلا هیلع) مدآ

 . ٤۳۲ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ :ةمامأ وبأ

 .1۸۵ :يراصنألا بويأ وبآ

 ۰۲۹۲ :يئالوخلا سیرد] وبآ

 178 :يعيبسلا قاحسإ وبأ

 .158 :يفوكلا صوحألا وبأ

 .۳۲۱ :(ةورع ميتي) دوسألا وبأ

 .150 :يرمضلا دعجلا وبأ

 ۰۱۵۸ :(يعبرلا هللادبع نب سوأ) ءازوجلا وبأ

 ۲۹۲ :ءادردلا وبأ

 ۳۰۲ ۰۲۸۵ :ريبزلا وبآ

 48٩ :ةيلاعلا وبآ

 .۳۰5 :يقشمللا ءالعلا وبأ

 ۰۳۱۹ :يملسألا ةزرب وبأ

 ۰۲۱6 ۰۱۲۷ :(هنع هللا يضر) قیلصلا ركب وبأ

ET 6۱۵ ۱6 ۰8۱۳ ۰۳۹۵ ۳ 

 تن

 ۳ :مصاع يبأ نب ركب وبآ

 ۰۱۸۲ :ميرم يبأ نب ركب وبأ

 ۲۹4 :مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب وبأ
 .5الا" ۰۱8۱ ۰۱6۰ :ثراحلا نب عيفن ةركب وبأ

 .۳۰۷ :رسپ وبأ

 797 :مزاح وبأ

 ۰۳۷۸ :صفح وبأ

 1۷۲ :يملسلا شارح وبأ

 ۲۱۱۰۱۲۱6۱۱۸۰۰۱۲۸ ۰۱۰۷ :دواد وب

۰0 ۰۲۸۵ ۳۱۸ ۳۳۷ ۳۵۷ ۳۹۲ ۱۳۵۸ 
۰ ۰۷۲ ۸۱ ۰6۸۷ 650 
 ۱ للك

 1۲۱ ۳۸۵۰۱۱۵ :رذ وپآ

 ۰۲۹۲ :مالس وبأ

 ۷۳ ۰۳۱۰۳6۲ :ةملس وبأ

 .۲۹۸ :دایز نب دیمح ءرخص وبآ

 ۰۳۱۱ :ليبنلا مصاع وبآ

 ۰۲۸۸ :یلبحلا نمحرلادبع وبآ

 31 :مكحلا نب ةديبع وبأ

 .۱۷ ۶ :دوعسم نب هللادبع نب ةليبع وبأ

 ۰1۳۱ :بلاغ وبأ

 .7141 :ةبالق وبأ

 ۰۳۱ :يعجشألا كلام وبأ

 72560 ل54 ۰۳۰۷ :دوعسم وبأ

 .115 :يفوكلا رشعم وبأ

 ۰۱۰۲ :يرعشألا یسوم وبأ

 :ةريره وبأ ۰۱۷۹۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۰۰ ۱۹۷

۳۲۰۷ ۲۸۷ ۲۸۵ ۲۵۳۲۶۷ TE ۲ 

EYE ۳۹۲ ۳۸۹ TET ۳۳ ۱ 

  6۰۹ EAS 4۸۷ ۷۳ ۱ملل

 .۳۸۶6 :ةدعج یلوم یحی وبأ

 .۲۱۲ :يدعاسلا دیمحوبآ

 .۱۲۵ :فلخ نب يبأ



 مالعألا سرهف لع

 ۰۱۲6۰۱۰۷۰۱۰۱۰۱۰۰ :لبنح نب دمحأ

EOE ۰44۸ TTT ۷ ۰4۸۲ 4۲  

1۹۰ 

 ۰۳۰۷ :رذنملا نب ةاطرا

 ۰۲۲۳ :يفوكلا ملسأ

 ۰۳۶۱ :نصحم نبا ةمع یامسآ

 ۰۳۸6 ۰۳۷۳ ۲٤١ :شمعالا

 ۰۱۷۵ :میمت نب بلغآ

 ۰۳۸۲ ۰۲۷۳ :كلام نب سآ

 .۳۰۲ :يعازوألا

 ۰۱۱۸ :ينايتخسلا بریآ

 ۰8۱6 ۰۱۱۸ :يعخنلا ميهاربإ

 16۲ ۰۱۹6 :سيلبإ

 ۰۳۷۳ :قرزألا قاحسإ

 ۰۲۸۲ :ةحلط نب ىبحي نب قاحسإ

 ۰۹۸ :لوألا مدآ نبا

 .۳۷۵ ۰۳۷۳ :یفوآ يبأ نبا

 E :ةيتللا نب

 . 19/5 :كرابملا نب

 . ۲٤١ ۰۹ :ةديرب نبأ

 ۳۸۲ ؛ریبج نبا

 + ۵ :جیرج نبا

 ۰17۰ ۰۳۱۱ :نابح نبا

 ۰۵۰۱۰۱۱۸ :مزح نيا

 . ٤٤٤ :ةمیزخ نبا

 ۰۳۲۹ :نيريس نبا

 :سأبع نبأ ۰۸۸ ۰۱۵۸۰۸۹ ۰۱۸۵ ۲۱۳

EEA ۰۳۶۲ ۲ Yo 

 :رمع نبأ ۰۲۲۹۰۱۹۱۰۱۸۵ ۲۹۱۰۲۷۷

814۸ ۰1۳۹ ۳۳ FAIA TAA TY ۸ 

O° EAT ۷۷ ۰ 

YY 

 ۳۱۲ :نوع نبا

 ۰.۳۲۱ :ةعيهل نبا

 .۵۰۱ ۰۱۰۰ :هجام نيا

 751 :نصحم نبا

 ۰۲۹۰۱ ۰۲۱۳ ۰۱۷2 ۰۱۱۳۰ ۰۱۰۷ :دوعسم نبأ

۲ ۷ 10 . 

 ۰۲۸۵ :بهو نب

 ۰۲۹۷ ۰۱۷۷۰۱۲6 :يردخلا ديعس وبا

 ۰۱۱۲ :ةلبع نب ةلاجب

 :يراخبل ۰۹۸ ۰۹٩ ۰۱36 ۰۱۸۳ ۰۲۲۳ ۲۲۸

۳۸۰ ۰۳۳۱۰۳۲ ۰۳۱۱ ۰۲۷۷ ۰۲۳۵ ۶ 

۰404 ۰1۱۰ ۰۰۱۰8۰۰ ۰۳۹۵ ۸ ۷ 

EVA cfoV 

 .۱۹۷ :بزاع نب ءاربلا
 8۸۱ ۰۲6۵ ۲64 45 :بیصحلا نب ةديرب
 ۰۹۱ :رجاهملا نب ريشب

 .۳۰۷ ۳۰3 ۰۳۰۲ :يعالکلا دیلول نب ةيقب

 ۰۱6۰ ةةركب يآ نب یادی نب راكب
 ۰۱۲۸ :ميكح نب زهب

 :يزمرتسسلا 0۱۱۹۰۱۱۸۰۹۹ ۱۳4 ۱6۲
AA TA FATTY TEA لزم م 
FAY FAY ۳۵۲ سوم ۳۱۸ FIV 44 
EAA AY AT AY EY EV fr 

OA OY 0 444 
 ۰۲6۱ :كاحضلا نب تباث
 :۳8 :ميلس نيرباج
 ۳۰۲ ۲۸۵ ۲۲۳ ۸۱۸۹ :هللادبع نب رباج

OA 

 . 477" :يدبعلا ىلعملا نب دوراجلا
 .۲۹۳ :(مالسلا هيلع) ليربج
 ۰۱۱۸ :يريرجلا



YA 

 ۲٤١. :هللادبع نب بدنج

 ۰۱۰[ :بدنج

 . ٤٩٩ :ةعتلب يبأ نب بطاح

 ۲ ۶ ۶ 6۵ ۱۱۸ :مکاحلا

TAO TAA ۸۰5۷6 516 ۰1۰۷ ۸۰۵  

 ۳۱۰1۱۶ :رانید نب جاجح

 5۰۰ ۵۳۱6 ۵۳۰۸ :نامیلا نب ةفيذح

 ۰۱۱۹ :ةصیبق نب ثيرح

 64۳ 66۲ ۰۳۰۸۰۱۱۹ :يرصبلا نسحلا

LAT ۷۲ 

 ۰۲۲۹ :يعخللا هللادیبع نب نسحلا

 .۳۷۵ :ةتابن نب جرشح

 ۰4۱۳ :يملسلا نمحرلادبع نب نیصح

 . 1١(٤ :(نینمژملا مأ) ةصفح

 ۹19 :لخج نب مکحلا

 .۱۲۸ :ةيواعم نب ميكح

 .۱۵۸ :ديز نب دامح

 ۳۷۸ :ةملس نب دامح

 ۰.۳۱۲ :نمحرلادبع نب ديمح

 .۹۷ :لاله نب دیمح

 .175 :ديلولا نب دلاخ

 719/7 :ينطقرادلا

 ۱۷۵ :(مالسلا هيلع) داد

 .۳۸۲ :دعس نب دشار

 ۰۳۱6 ۰۳۰۲ ۰۲۹۹ :شارح نب يعبر

 .۳۱ :(طقسلا بحاص) ىيحي وبأ ءاجر

 ۰1۲۷ :شيبح نب رز

 .۳۱۱ :يرهزلا

 .449 :نيصحلا نب دايز

 .487 ۲۲۳ :مقرأ نب ديز

 ۰۲۱۲ :ينهجلا دلاخ نب ديز

 ب مالعألا سرهف

 3 :هللادبع نب ملاس

 1۲۶ :صاقو يبأ نب دعس

 .۲4۵ :ةديبع نب دعس

 ۰۳۱۱ :بیسملا نب ديعس

 .۳۷۵ :(صفح وبأ) نامهج نب ديعس

 ۰۸۵ :روصنم نب ديعس

 ۰۳۰۸ :يروثلا نايقس

 ۳۱۱ :ةرمع يبأ نب مالس

 ۰۱۹0 :عوكألا نب ةملس

 ۰۲۹۲ :(يندملا مزاح وبأ) رانيد نب ةملس

 ۰۲۲۲ :سیق نب ةملس

 .5717 :ليهك نب ةملس

 .۲۵۰ :لالب نب ناميلس

 ٤٩۷. :برح نب ناميلس

 ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ :يقشمدلا ةبتع نب ناميلس

 .5ا/5 :یسوم نب ناميلس

 ۳ 48۷ ۰۲۳۵ :بدنج نب ةرمس

 ۰۲۰۷ :(مامإلا) يعفاشلا

 ۲۵ ۰۱۲۹ :كيرش

 4۱۳ :ةبعش

 ¥ :يبعشلا

 , ٤0٤ 0۲۱۶ ۰۱۸۸ :دمحم نب بيعش

 ۰۱۰۱ :ناطیشلا

 ۳۸۹ :ورمع نب ناوفص

 .۲(۲ :هللا دیبع نب ةحلط

 ۳۰۸ ۰۲۹6 ۰۲۱۰ :(نیمژملا مأ) ةشئاع

۰ ۱( 

 ۱۲۸ :يليقعلا رماع

 41۱ :نانس نب دیمحلادبع

 ۰۲۹۶ :يلاوملا ييآ نب نمحرلادبع

 ۶۱۳ :یلیل يبأ نب نمحرلادبع



 مالعألا سرهف ل

 ۰۳۸۲ :ریفن نب ريبج نب نمحرلادبع

 .401/ :يقرحلا بوقعي نب نمحرلادبع
 ۰8۱4 :يدرواردلا زيزعلادبع

 ١4١ :ةركب يبأ نب زيزعلادبع

 .795 :مزاح يبأ نب زيزعلادبع

 .۳۷۸ :ىفوأ يبأ نب هللادبع

 .تا٩ :ديلولا نب هللادبع

 ۰۱۱۸ :قيقش نب هلل

 .رمع نبأ = رمع نب هلل
 :ورمع نب هلل ٩۷ 4 ۰۱۳۸۰۱۷6

۳۱ ۰۲۸۸ CTE TYA ۰۲۱۵ TIE 

+ f + 

E 5ج + 5 
 .۲۸۸ :ينابتقلا شایع نب هلل
 .۲۸۲ :كلام نب بعك نب هلل

 .دوعسم نبا = دوعسم نب هلل
 تينا :جرعألا راسي نب هلل

 ۰۲۲۳ :دیز نب دحاول

 41١. :ریمع نب

 .تال٠ :رمع نب هللا

 7844 :بهوم نب هلل

 ۰۳۷۱ :(هنع هللا يضر) نامثع

 3747 :يسنخألا دمحم نب نامثع

Ê 4م + + © +  

 ۰1۱۳ :تباث نب يدع

 41١. :رييزلا نب ةورع

 ۲۸۷ :ءاطع

 ۰۱۷۷ :ةدانج نب دعس نب ةيطع

 ۰۱۲۸ :يليقعلا ةبقع

 .۹۷ :كلام نب ةبقع

 .197 :دلاخ نب ةمركع

 ۰10۸ ۳۱۱ ۳۰۹ :ةمركع

 ۰10۷ :نمحرلادبع نب ءالعلا

1۳۹ 

 ۰4۱ :ةمقلع

 :(هنع هللا یضر) ىلع ۰۲۹۵ ۲۹۹ ۰۳۰۲

1o CEI EA OV fro ۳۷۱ 

333 

 ۲۱۰۱۱۷ ۰۱۰۲ :(هنع هللا يضر) رمع

CAT ۰11۰6۱۱۰6۱۵ 6۶5 ۳۱ 

 ۰۲۹۲ :(يماش) ديزي نب رمع

 ۰1۹7 !يماميلا سنوي نب رمع

 ۳۰۸ :ةرفغ ىلوم رمع

 ۰۳۱۹ :نيضح نب نارمع

 ۲۹٤. :نمحرلادبع تنب ةرمع

 4۰۹۰1۰۸ :ورمع يبأ نب ورمع

 ۰۱۸۸ :ثراحلا نب ورمع

 .484 :ةجراخ نب ورمع

 .۳۱۲ :ديعس نب ورمع

 .4۵ 5 ۰۲۱۶ ۰۱۸۸ :بیعش نب ورمع

 ۰۱۵۸ :يركنلا كلام نب ورمع

 ۰۱۳۹ :ينهجلا ةّرم نب ورمع

 . ٤٦٠ :ةداتق نب ريمع

 ۰۳۱۱ :نارهم نب ةسبنع

 ۰۳۲۹ :يبارعألا فوع

 ۰۲۸۸ :ينابتقلا سابع نب شايع

 ۷۵ :(مالسلا هیلع) میرم نبا یسیع

 .۱۳۹ :هللادیبع نب ةحلط نب یسیع

 4۲۷ :مصاع نب یسیع

 ۰۲۲۲ :(اهنع هللا يضر) دمحم تنپ ةمطاف

 ۰۹۷ :ينادمهلا ىيحي نب سارف

 ۰۱۲۵ :نوعرف

 4۰0 :دیبع نب ةلاضف

 .۳۱۲ ۰۱۲۵ :نوراک

 :ةداتق ۰۱۱٩ 1۳



۳. 

 ۰۲۱۵ :ةرکرک

 .۲۲۳ ۰۱۸۳ :ةرجع نب بعك

 ۰۱6۲ :(رابحألا بعك) يريمحلا عتام نب بعك

ov 

 785 :كلام نب بعك

 .۲۰۲ ۰۲۰۱ :طول

 ۰۱۰۲ :تورام

 .۳۱۲ :يوامرلا كلام
 :دهاجم ۰۳۵۸ ٤۳۲ .

 .ت۷۰ :يسولسلا لضفلا نب دمحم

 .511 :يدبعلا رشب نب دمحم

 ۰۳۰۱۲۰۱۷۷ :ةداحج نب دمحم

 ۳۰6 :صاعلا نب ورمع نب هللادبع نب دمحم

 :يشيللا صاقو نب ةمقلع نب ورمع نب دمحم

TETالا  

 ۳ :يناسقرقلا بعصم نب دمحم

 .۲۲۳ :ينادمهلا ةّرم

 .1۷ ( :دادش نب دروتسملا

 ۰۱۷۰۰۱۱۵ ۵۸ :ملسم

۲ ۶ ۱۹۱۰۱45 ۰۲۲۲ ۰۲۲۹ 

 ۳۱۹ ۳۱۷ ۰۲۹۸ ۰۲۷۷ Yoo لل ۲

Fo ۳۱۱ ۳۵۸ ۰۳۳۷ ۰۳۲۵ FYE ۳ 

TTTليو ۳۹۸ ۳۹۲ ۳۸۶ ۳۸۲ ۰۳۸۱  

 ۰ ۳ 0۸ ۶1۵ 61٩

۰ ۵۰۶ ۵۱۱. 

 ۳۰۹۱۰۲۷۸۱۲۰۱۹ ۰۱۸۲ ۰۱۲۲ :لیج نيذاعم

 ۰۳۰۹ :نارمع نب یفاعملا

 ۰۱۰۰ :نایفس يبأ نب ةيراعم

 ۰۱۲۸ :ةدبح نب ةيواعم

 ۱۷۱۰۱۷۵ :ةرق نب ةيواعم

 ۲2۲ :نانس نب لقعم

 مدل مالعألا سرهف

 .7/6 :راسي نب لقعم

 اال :دايز نب یلعملا

 :يربقملا ۲٤١.

 :لوحکم 1١9

 70/8349 ۰۲۲۲ :رمتعملا نب روصنم

 .1۷۲ :ناذاز نب روصنم

 )۵ :عینم

 ۱6۲ :(مالسلا هیلع) یسوم

 ۰۲۹۸ :عفان

 .۳۱۱ 0۳۰۹ :نایح ني رازن

 و ۹ :يئاسنلا 2

1 TET TEY ce YT 

 . ٤٨۷ :(يلع ىلوم) يناه

 ۰4۱۱ :رییزلا نب ةورع نب ماشه

 كده :ميشه

 ۰۲۹۱ :ءالعلا نب لاله

 777 :فاسي نب لاله

 ۱۱٩. :رانيد نب یحی نب مامه

 ٤۷٤. :ةعيبر نب صاقو

 ۱4۳ ۱1۲ :هبثم نب بهو

 41۰ 8۳۱ ۰۲4۱۰۱۲۸ :ریثک يبأ نب ىبحي

 ۲۸۵ :بويأ نب یحی

 ۳۲۱ :رضتلا نب ىيحي

 .4۳۲ :دایز يبأ نب ديزي

 ۰۳۰۲ ؛نیصح نب ديزي

 .575 :كيرش نب ديزي

 ۱۹ :يماميلا مساقلا نب سنوي

 .۲۹۵ :ةرسيم نب سنوي



 ۳۱ ًاليدعتو ًاحرج ةاورلا سرهف بل

 ًاليدعتو ًاحرج ةاورلا سرهف

 .ت ١5 :يدركلا نيسحلا نب هللادبع نب دمحأ «تاالا“ ۰۱۳۰ :يعيبسلا قاحسا وبأ

 .ت۲۲۰ :يريشقلا كلام نب دمحأ كدر ت

 ۰۵۲۳ :رکپ وبأ يجيدربلا نوراه نب دمحأ .ت۱۸۱ :يرزجلا نسحلا وبأ

 ۵۲۱ ۵۲۵ ۶6 .ت۳۰۲ «ت۲۸۵ :رییزلا وبأ

 .ت۷۲4 :يفوكلا ملسأ .ت۳۳۱ :ءارعزلا وبآ

 .ت۳۱۸ :ةلمرث نب ثعشألا .ت۱۳۵ :رابألا رضنلا وبأ

 .۷۳ :بشوح نب مرصأ .ت۱6۳ :ميرم نب ركب وبآ

 .ت۳۱۳ «ت۱۷۵ ۱۷۵ :ميمت نب بلغآ .ت۲۷ :يزارلا رفعج وبأ

 :يعجشألا نانس نسب لقعم تنب لقعم مآ .ت٩1۳ «ت۲۹۲ :مزاح وبأ

  .ت ۷ .ت۵ 1۲ :يركسلا ةزمح وبآ

 .ت ٤1٩ :ةديبع وبأ لجح نب مکحلا نب ةيمأ .ت۷۹6 :ثيللا بتاك حلاص وبآ

 «ت1۲ :(ةماميلا يضاق) ةبتع نسب بويأ .ت٩۲۹ .تا۷ ٩۹۸ :دایز نب دیمح رخص وبآ

 ت0 .ت۱۷۵ :دوعسم نب هللادبع نب ةديبع وبآ

 .تال ٠0 :كردم نب بويأ .تاال١ :غابدلا ةزع وبأ

 «ت۱۷۷ :ةببح يبأ نب ليعامسإ نب ميهاربإ .ت ٤٠٦ :يبنجلا يلع وبأ

 ت تاكل .ت۳۲ ۰2۳۷۰ :روزح بلاغ وبأ

 .ت۱۲۱ :يدعسلا هللادبع نب ميهاربإ .ت۷۲۳۹ :ةمامآ يبأ بحاص بلاغ وبآ

 .ت۱۷۲ :سیعق نب ميهاربإ .ت۲۷۹ :يمرجلا ةبالق وبآ

 .ت ۳ :ةبله وبأ ةبله نب ميهاربإ .ت۳۱۳ :(دلاخ وبأ) يعازخلا عينم وبأ

 .ت۱۷۸ :يجابيدلا ميهاربإ نب قاحسٍ .ت۵۲۳ :يناهبصألا ميعن وبآ

 :يرصبلا راطعلا ةزمح وبأ عسیرلا نب قاحسإ .يبسارلا میلس نب دمحم = يبسارلا لاله وبآ

 ت٤ .ت۲ ۲۳ :لصاو وبأ

 .ت٦۲۸ ۲۸۲ :ةحلط نب یحپ نب قاحسإ .تا ۱۵ :ىثيللا دقاو وبآ

 .ت۶ ٩۱ ت ۴۳4۸ :شایع نب ليعامسإ ت٤ ره نب صح ناو یحی وبأ

 .تا4١٠ :يرصبلا ملسم نب ليعامسإ .ت۱۰۷ :بيعش يبأ نب دمحأ



۳۲ 

 .ت۱۷۸ :دیمح ىبأ نبا

 تا :قاحسإ نبا

 «ت ۲۸۵ «ت 9۲ ت1 :حيرج نیا

 .تء۷۵ ت ۰۳۲۱۱ ۵

 .ت۷۸۹ :يرصملا يشرقلا بهو نبا

 .ت۱۰۵ :بهو نبا

 .تا۲ ۹٩ «ت۲۹۸ :دایز نب دیمح رخص وبا

 ,تا۳٩ :لصاو وبا

 .ت۲ ۰۷ :يلجبلا لضفلا نب رشب

 تا۲۰۲ تا۰ ت۱۵7 :دسیلولا نب هسیقب

 ¥0 oa FV يتلا” 4

 .تب۵ 1۷ ت

 ۰۵ :میمت نب راكب

 .ت۲۵۵ ءتا١4 :زیزعلادبع نب راكب

 .ت4 ۹۸ :سینخ نب ركب

 .ت۵۰۸ :میلس نب ركب

 .ت۱۲۸ :میکح نب زهب

 ت۷ :يعوبريلا مدهز نب ةبلعت

 .ت۵ 1۲ «ت6 ۱۱ :یفعجلا ديزي نب رباج

 .ت٩۵۰ :دیسا يبأ نب ميهاربإ دج

 .ت۶۷۱ :حيلم نب حارجلا

 :يعخنلا بهشألا وبأ ثراحلا نب رفعج

 و

 .تا65٠ :ريبزلا نب رفعج

 .ت۳۰۷ تا 14 :روعألا ثراحلا

 .ت۰٩4 :دلخم نب ثراحلا

 .تا۳۳۱ :ةبح

 .تء۳۲ ۰4۳۱ :رانید نب جاجح

 تا۲۱۷ 2۳۰۸ «ت۱4۱ :يرصبلا نسحلا

 GA EEF cA تا۲۵۲ تلاد

 .ت9 6

 سس ًالیدعتو ًاحرج ةاورلا سرهف

 .ت ٤0٦ :رفعج يبأ نب نسحلا

 .تدالا/ :دادحلا نسحلا نب دمحأ ني نسحلا

 ت05 5 :رشب نب نسحلا

 .تا99 :يؤلؤللا دايز نب نسحلا

 .تا۷ ۲۹ :هللاديبع نب نسحلا

 .ت۱۳۳ :يلجعلا يلع نب نيسحلا

 .ت۲۸۱ ۰۷۳ :شنح سيق نب نیسح

 .ت۳۷۸ :هتابن نب جرشح

 .ت ٤١٤ :يملسلا نمحرلادبع نب نيصح

 .ت۲۸۲ :روعذم نب نيصح

 .تا"4 :جرعألا قاحسإ نب هللادبع نب مكحلا

 .ت۵ ٤٤ :كلملادبع نب مكحلا

 .ت4 ۹٩ «ت ٤۹۸ :ت4 ٩۷ :مرثألا ميكح

 .تآ 46 :ریج نب میکح

 .ت۱۲۸ :ةیواعم نب ميكح

 تالا ب۲ ۸۸ :ةملس نب دامح

 تأ :يبيصنلا ةزمح يبأ نب ةزمح

 .ت0 ۰۲ :مکحلا نب ديمح

 .ت۶۸۵ :هللادبع نب يبح

 .ت ۱۳۱ :ثراحلا نب دلاخ

 .ت[۸۲ :دیمح نب دلاخ

 .ت۲۹۰ :دیرد نب دلاخ

 .ت۱۰ :دلاخ

 .تا۳۲۹ :يرجهلا ورمع نب سالخ

 ت۲ ٤٦ ۰۷۲۰۰ :ةفیلخ نب فلخ

 .ت۹۱١ :ایرکز نب لیلخلا

 .تال87 :رمع نب لیلخلا

 .ت۱۷ ۲ :ةرم نب لیلخلا

 .ت۱۱۲ :نیصحلا نب دواد

 .ت٩۲۳ :ناقربزلا نب دواد

 :يرصبلا ركب وبأ يدعسلا حیبص نب عیرلا



 ًاليدعتو ًاحرج ةاورلا سرهف

 .تا ۰۲

 .ت(۳۱ :ىبحي وبأ ءاجر

 .ت۳۰۳ :ثراحلا نب ءاجر

 .ت۳۰۸ :راصنألا نم لجر

 .تا۲۳۵ :دعس نب نیدشر

 «ت۵۰۵ تا۲۰ :یلهابلا داقرلا يبأ نب ةدئاز

 ١ ١ مت

 .ت۲۹۷ :روظنم نب ايركز

 .تع۰۵ :تا۱4 :يميمتلا دمحم نب ریهز

 .ته۰۰ :نیصحلا نب دايز

 2۷۲۲۰ :يرصبلا يريمللا للادبع نب دايز

 ت0 ت0

 AY :يمعلا ديز

 .ت۱۳۲ :ءاقرزلا يبأ نب ديز

 .ت۲۵۷ :ةدئاز نأ نب ديز

 ا ا :ىسوم يبأ نب ديز

  ت۸ :ملسأ نب دیز

 ت51 :رميوع نب ملاس

 .تا۷۳۰ :ةديبع نب دعس

 .تا۳۱ :سوأ نب ديعس

 .ت۱۱۹ :يريرجلا سايإ نب ديعس

 .ت۱۷۲ :ريشب نب ديعس

 .ت ۳۷۷ :يرصبلا صفح وبأ ناهمج نب ديعس

 .ت۱۵۹ :ديز نب ديعس

 .تد١٠١ :نمحرلادبع نب ديعس

 .تالا١ تا۲۰۹ :ةرمع يبأ نب مالس

 .ت4 4۷ ت 1 :يميمتلا نامیلس

 .ت۳4۰ :يماميلا نامیلس

 ت :يماميلا ناميلس

 .تا””0 :يطساولا دمحأ نب ناميلس

 .تال ٠0 :يبلكلا ةناوع نب مكحلا نب ناميلس

۳۳ 

 .ت۱۰ :يدسألا رفعج نب نامیلس

 +2۳۳۲ :رمح لا دلاخ وبآ نايح نب نامیلس

 تو

 .۲۹۲ ۰2۱۳۸ :يقشمدلا ةبتع نب نامیلس

 «ت۳۷۵ ۳۷۶ :شمعألا نارهم نب نامیلس

A 

 .ت4۷۵ «ت٤ ٥٩ :قدشألا ىسوم نب ناميلس

 .تا/ 07" :حلاص يبأ نب ليهس

 .ت ٤١ :رماع نب ديوس

 .ت ۳ :زیزعلادبع نب ديوس

 .ت(۱۲ :رمع نب فیس

 .ت۲۷۹ :ضایف نب ذاش

 .ت ۵۳۹ «ت۲۷۱۷ :ةبيش نب بیبش

 +2۳۰۷ .ت ۲4۵ «ت۱۷4 :یصخنلا كيرش

 ١ قلل

 .,تال'5 :باطخلا نب كيرش

 .ت4۳۷ :ثعشألا يبأ نب بيعش

 .ت۱۸۹ :دمحم نب بيعش

 .ت۲۱۷ :شارخ نب باهش

 .ت۸۷ ۰27۳۷۱ :بشوح نب رهش

 .ته7۰ :يوحنلا نمحرلادبع نب نابیش

 .تا ۵۲ :ملاس نع خيش

 .ت۵۱۲ تا۲۲۰ :یسوم نب هقدص

 .تالالا :ميلس نب ناوفص

 «ت5417/ :یسیجهلا ةميمت وبأ دلاجم نب فيرط

 ١ ت4

 .ت :يشرقلا ديز نب ةحلط

 .ت۲۸ :ناميلس نب ةحلط

 .ت٦۸٤ :دمحم نب قيلط

 .ت ۲۵۳ :دمحم نب بيط

 .ت٤ ٦۲ :يماميلا يلدهبلا يلع نب ةلسيط



E 

 .ت ٤۷۰ :ةلدهب نب مصاع

 .ت۱۷۲ :رمع نب مصاع نب هللادبع نب مصاع

 :يليقعلا -هللاديع نبا وأ- ةبقع نب رماع

 .ت۹

 .ت۱۶۳ :ريثك نب دابع

 .تا (۳ :ةدابع نب هللادبع نب ةدابع

 .ت۶۷۶ ت4۷۳ :يرطنقلا نسحلا نب سابعلا

 .ت۳۳۱ :لضفلا نب سابع

 .ت 16 :قاحسإ نب نمحرلا دبع

 CLE :روصنم نب ميكحلادبع

 .ت11٦٤ 457٠ :ناتس نب ديمحلادبع

 .ت۱۵ :دانزلا يبأ نب نمحرلادبع

 .ت١١١ :يمرضحلا ريبج نب نمحرلادبع

 .ت۸0 :ةدانج نب نمحرلادبع

 .ت۳۱۱ :طباس نب نمحرلادبع

 تا ۱۳ :ملاس نب نمحرلادبع

 .ت۵٩ :ذئاع نب نمحرلادبع

 .ت۸۷ :يمعلا دیز نب ميحرلادبع

 .ت۳۹۰ :داور يبأ نب زیزعلادبع

 .2۱۸۲ :ةيمأ يبأ نب ميرکلادبع

 .ت۱۰۲ :زيرح وبأ يدزألا نيسحلا نب هللادبع

 اا :عيزب نب هللادبع

 .تا 44 :يونخلا ريكب نب هللادبع

 .تا 16 :يمرخملا رفعج نب هللادبع

 .ت ۷ :ينيدملا نبا دلاو رفعج نب هللادبع

 .ت4۱۱ «ت۱۹۱:شارح نب هللادبع

 .ت ۵۰۷ :دیعس نب هللادبع

 .ت4۱۲ :فیس نب هللادبع

  ت ۰ :ثیللا بتاک حلاص نب هللادبع

 .تا ۲۳ :ميشخ نب نامثع نب هللادبع

 .ت۲۳۳ :ةيطع نب هللادبع

 بس ًاليدعتو ًاحرج ةاورلا سرهف

 .ت۲۸۸ :يرصملا ينابتقلا شايع نب هللادبع

 ۰۲۸۹ «ت ۲۷۹ تا ۰0 :ةتسیهل نب هللادبع

 .تب ۰ ۵۱

 .ت۲ ٤۳ تا 47 :يودعلا دمحم نب هللادبع

 .ت٤ 8٩ :ةورع نب یحی نب دمحم نب هللادبع

 تو ۸ :عفان نب هللادبع

 .تا۲۳۳ :ساطسن نب هللادبع
 .ت۳۰۸ :يقشمدلآ مدآ نب ديزي نب هللادبع

 .ت۲۵۱ :راسپ نب هللادبع

 .ت۵۲۷ :مساقلا وبأ مساقلا نب دحاولادبع

 .ت۲۸6 :دایز نب دحاولادبع

 .ت۲۲۳ :دیز نب دحاولادبع

 .ت۳۰ ۴ :يربنعلا بلاغ نب ثراولادبع

 .تا۷۱۶ :ةدجن نب باهولادبع

 .ت۱۷۳ :ريرج نب هللاديبع

 تا 906 :بهوم نب نمحرلادبع نب هللاديبع

 .ت ۹

 .تا ۲۱ :عيبرلا وبآ يثراحلا دمحم نب هللادیبع

 .ت۱٩۱ :يبتعلا بتعم نب ةليبع

 :ينارحلا يفتارطلا نمحرلادبع نب نامثع

 .ت

 ت٠۲ ٤ :يصاقولا نمحرلادبع نب نامثع

 تاو

 «تا (۷ ۰۲6۷ :يسنخألا دمحم نب نامثع

 .ت 6

 .ت ۱۳۳ :يرماعلا ءاطع

 .ت۱۳۹ :بئاسلا نب ءاطع

 .ت۲۵۱ تا۸ :يفوعلا ةيطع

 .ت۱۰7 :یفوکلا دعس نب ةيطع

 تالا :نانس نب ةبقع

 .ت0 ٠6 :ميهاربإ نب ةمركع



 ًاليدعتو ًاحرج ةاورلا سرهف

 .تا۷ ۰۵ !ىثيللا ريثك نب ءالعلا

 ت ت :ريثك نب ءالعلا

 .ت۲۳۸ :لاله نب ورمع نب لاله نب ءالعلا

 .ت۲۸۸ :مكحلا نب يلع

 .تال5١ :رحب نب ىلع

 تقوم :ةميلب نب ی

 .ت۷۳۸ :ينئادملا صفح نب يلع

 .ت۳۱۸ «ت ۱۲۰ :ناعدج نب ديز نب يلع

 .ت۳۱۰ :نايح نب رازن نب يلع

 .ت4۱۱ :ينافكألا يئادصلا ديزي نب يلع

 .تا ۰7 :يزورملا رصن نب رامع

 .ت۵ ۱۰ :بيطخلا صفح يبأ نب رمع

 .تال١ 5 :ةفيلخ يبأ نب رمع

 .ت۳ :ةملس يبأ نب رمع

 :رازبلا خیس يناتسجسلا باطخلا نب رمع

 .ت۱۰ ت18

 .ت ٤۸۸ :ةريغملا نب رمع

 .ت0 ٤٤ :يقشمدلا ديعس نب رمع

 .يعيبسلا قاحسإ وبأ = يعيبسلا هللادبع نب رمع

 .ت۳۱۳ :يلع نب رمع

 .ت 48 :ىسيع نب رمع

 .ت۲۹۲ ۰۲۹۲ :يماشلا ديزي نب رمع

 .ت۱٩٤ تا۳۰۸ تا۷٩۷ :ةرفغ ىلوم رمع

 .ت۳۸۵ :يكملا سنأ نب نارمع

 .ت۲ ۰۲ :ورمع يبأ نب ورمع

 تم ۱۱ :رامتلا بيبح نب مساقلا نب ورمع

 .ت۱۸۹ :بيعش نب ورمع

 .ت۸۱ :ةمقلع نب ورمع

 .ت۳۱۳ :يلع نب ورمع

 .ت۱۵۹ :يركنلا كلام نب ورمع

 .تا 6 :يشرقلا دیعس نب ةسبنع

1۳۰ 

 .تا * :يعالكلا حیجن نب دیعس نب ةسينع

 .ت۱4 :ورمع نب ةسبنع

 «ت۲۱۲ :دادحلا يرصبلا نارهم نب ةسبنع

 .ت ۷

 .تلال 057 :ةسبنع

 .ت۲۷۸ :ينابتقلا شايع

 .ت۵۱۰ :طانحلا ىسيع يبأ نب ىسيع

 .ت۳۳۲ :يركبلا ميهاربإ نب ىسيع

 .ت۲۷۹ :نمحرلادبع نب ىسيع

 .ت 0۱۷ :نومیم نب ىسيع

 .ت۱۲۵ :يفدصلا لاله نب ىسيع

 ت۳ :ميمت نب بلاغ

 .ت۳۰۳ :دقان نب ناسغ

 .ت ۱۷ :يدركلا يكز هللا جرف

 ت0۹ ت0 :ىخبسلا بوقعي نب دقرف

 ١ .ت ۲

 .ت۵۰۵ :يدبعلا ركب نب لضفلا

 .ت۶۳۹ «تآ ۸4 :نامیلس نب حیلف

 .ت۲۸۲ :نمحرلادبع وبأ مساقلا

 .ت۳٩۱ :يرمعلا هللادبع نب مساقلا

 .ت۳۳۲ :ةداتق

 .ت۲۸۲ :يميمتلا شيرق

 .تالا١٠ :لهس نب نيرق

 .تال 47 :(رفعج وبأ) يملسلا نامهج نب ريثك

 .ت۱۲۵ :ةمقلع نب بعك

 .ت ۵۰۹ :(زلجم وبأ) ديمح نب قحال

 .ت41 ءت1404 :ميلس يبأ نب ثيل

 .ت۲۷۸ :دعس نب ثيللا

 .ت۲۸۱ «تا65 :ليعامسإ نب لمؤم

 تا۱6 :لاجرلا يبأ نب كلام

 .تال7 :يواهرلا ةرارم نب كلام



1۳۹ 

 .تا ۱6 :دلاجم

 .ت۱۰۷ :ربج نب دهاجم

 ۷ :یحی نب عمجم

 .ت۱۹۹ :راثد نب براحم

 .تآ ۰۳ :نوراه نب -ررحم وبأ- زرحم
 .تم ١5 :رحب نب ظوفحم

 .تآ۱۱ :(ةيقب خیش) يريشقلا دمحم

 TT :يدنكلا دمحم

 .ت١۲٥ :فاوصلا نسحلا نب دمحأ نب دمحم

 .ت۵ 16 :رقشألا نب دمحم

 .ت ۵4 :يسودرقلا نسحلا نب دمحم

 .ت۵۱۰ :نيسحلا نب دمحم

 .تالالو :حابصلا نب دمحم

 .ت٤ ١١ :ةيطع نب لضفلا نب دمحم

 .تال ١7 :ایرکز نب مساقلا نب دمحم

 .ت ٤٤ :يلماعلا راكب نب دمحم

 .ت ٤۳۷ :يئاشنلا برح نب دمحم

 .ت۱۵۵ :يزارلا ديمح نب دمحم

 .ت۲۰۱۰ :دیلخ نب دمحم

 .ت ۵۵ :يعازخلا دشار نب دمحم

 :(رازبلا خيش) يناذولكلا قزر نب دمحم

 تاكد س۹

 «ت۲۸۱ :(لاله وبأ) يبسارلا ميلس نب دمحم

 .ت۰

 ت۰ :ناميلس نب دمحم

 .تع۱۳ :ةحلط نب دمحم

 «تال ٠١ :ىليل ىبأ نب نمحرلادبع نب دمحم

 ١ تو

 .ت۳۰۷ :نمحرلادبع نب دمحم

 تب :يمزرعلا هللادیبع نب دمحم

 :(رهامجلا وسیا) يخونتلا نامثع نب دمحم

 س ًاليدعتو ًاحرج ةاورلا سرهف

 ت

 .ت۵۰۱ :نالجع نب دمحم

 .ت٤ ٠۵ :ليقع نب دمحم

 ت۳ :نيسحلا نب يلع نب دمحم

 :راطعلا يدادغبلا سابعلا نب يلع نب دمحم

۷ 

 .ت۷۲ :ورمع نب دمحم

 .ت۵۱۷ :نوع نب دمحم

 .تء۷۷ :روصنم نب دمحم

 .ت۳۳۳ :(ناسغ وبأ) ينانكلا یحی نب دمحم

 .تا ۱۷ :يراصنألا نابح نب ىيحي نب دمحم

 .ت ۸ :يميدكلا سنوي نب دمحم

 .ت۱۵۵ :ديبل نب دومحم

 .ت۵ 7۱۱ :بیطلا نب ةرم

 .ت٠44 :يجنزلا دلاخ نب ملسم

 .ت116 :ديزي نب ملسم

 ت۳ :يلع نب ةملسم

 .تا 16 :ناعاه نب حرشم

 .ت۷۷ :قارولا رطم

 .ت۵ ت :ماشه نب ةيواعم

 .ت ٤۳١ :رمتعملا

 .ت١٦1۷ :دايز نب یلعملا

 .ت١۲۸ :يفقثلا دايز نب ةريغملا

 Os :حلاص نب لضفم

 ت۹ :ءالعلا وبأ لوحكم

 .ت۳۰۳ هت ٤۷۵١ :ت۱٩۲ ؛ت۲۰۱۵ :لوحكم

 .ت۲۸۱ :يلع نب لدنم

 .ت۱۳۵ :رجاهم نب روصنم
 .تا۳۲ :ةمامأ نب هللادبع نب بینملا

 .ت٣ ٠۳ :دلاخ وبأ يعازخلا عینم

 ۷۹ :عينم



 ًاليدعتو ًاحوج ةاورلا سرهف س

 .۵۱۳ :يواجحلا ىسوم نب دمحآ نب ىسوم

 .تا ۱۶ :بويأ نب ىسوم

 .تنا 0 :ايركز نب ىسوم
 .تأا4 :ةديبع نب ىسوم

 .ت۸۰ :ةبقع نب ىسوم

 :(ةفيذح ربأ) يدسهنلا دوعسم نب ىسوم

 ت۰

 .ت۳۱۱۰۳۱۱ «ت ۳۰۹ :نايح نب رازن

 .ت۲۳۷ :باصقلا فيرط نب رصن

 .ت۳۳۱ :لیمش نب رضنلا

 .تالالؤ :(مذحق وأ) يرصبلا دبعم نب رضنلا

 .ت٩41 :دامح نب ميعن

 .ت۳۱۸ :ةبتع نب نارمن

 .ت۳۰ :يورفلا ىسوم نب نوراه

 .تال ۰۳ :يميتلا نوراه نب نوراه

 .تالا"“ :مشاه نب مشاه

 .تا ١ :ميري نب ريبه

 .ت ۶ :میشه

 .تآ۳۹ :يقرلا رمع نب لاله

 .تا ۲۷ :فاسي نب لاله

 .ت١۷٤ :مهجلا نب مثيهلا

 .ت۵۱۰ :ةمالس نب دقاو

 .ت۱۹۸ :یرفصعلا نایفس دلاو

 .ت۳۱۱ :یسوم نب ةميثو

 .ت۷۵ :ةعيبر نب صاقو

 .ت۳۵۷ :ماشه يبأ نب دیلولا

 .ت۲۱۶ :ةبتع نب دیلولا

 .ت :ملسم نب دیلولا

 .ت٤ 1۲ ت ٤٦1۱ :ریک يبأ نب یحی

 .ت۱۰۷ :رازجلا نب ىبحي

 :(سنآ وبآ) يرهوجلا نسحلا نب ىيحي

۳۷ 

 تب

 .ت۳۰۳ :ينيدملا قباس نب یحی

 .تا۸۰ :ةداتق يبأ نب هللادبع نب یحی

 .ت۳۳۲ :ينامحلا هللاديبع نب ىبحي

 .ت۲۳۸ :هللاديبع نب یحی

 .ت۵۱۰ تا۲۲۰ :يشاقرلا ديزي

 .تء۳۲ «تنا١ا/ :يشرقلا دايز يبأ نب ديزي

 .ت۲۲۰ :سونباب نب ديزي
 .ت۳۲۰۱۲۱ :نیصح نب ديزي

 .ت ٤۳۸ :ةفيصخ نب ديزي

 .ت۲۲۱ :ةحاور نب هللاديبع نب نایفس نب ديزي

 .تا 4۸ :يونغلا ءاربلا نب هللادبع نب ديزي

 .ت۳۸ :داهلا نب هللادبع نب ديزي

 تال 08 :رذوق نب ديزي

 .ت ۶۷ :نوراه نب ديزي

 .ت ۱۳۳ :يرماعلا ءاطع نب ىلعي

 .ت۳۷۹ :كلمم نب یلعی

 .ت٩۵۰ :ملاس نب منغی

 .تا۳۳۳ :طابسأ نب فسوی

 تب :مساقلا نب سنوي

 .ت۱۹۰ :بابخ نب سنوي
 تنال /٠ :(مناغ وبأ) يناسارخلا عفان نب سنوي

 ان



TTA 

 :قبآلا ٤ ٠ ٤ت.

 ۰۳۱۲ :كنآلا

 تا۶۵ :رثألا

 .تع۲۵ :رفخأ

 .ت٩٤۲ :ةرعز قالخأ

 .ث ٥۰٤ :یودآ

 .ت۳۲۱ :ىبرلا ىبرأ

 .ت٤۱۷ :رطأ

 .ت۲۳۵ :یرفآ

 .تف۷۲ :ةلكألا

 .ت4 ۱٩ :راصتالا

 ۵۵ :ءاجرالا

 .ت۰٩ :ةمامعلا يف لابسالا

 .ت۳۸۸ :لابسالا

 .ت٤ ۱۲ :دجسملا يف داحلإ

 .ت۲۲۱ :ةلاطتسالا

 .ت٤ ۰" :اهجوز اهنع باغ ةأرمأ

 .ت ۱٩ :ءاب

 .تال 4۵ :تب

 .تا۷۲۵۵ :تخیلا

 .ت١٤٤ :ءاذبلا

 ت۳ :جیدرب

 .تال16 :قزرلا طسب

 .ت۲۲ ٤ :طاطب

 تلال :حطب

 بیرغلا سرهف

 بیرفلا سرهف

 تنال” :رطب

 .ت ٤1٩۹ :قثاوب

 :نایبلا ٤١ ٤ت.

 .ت ۲۲١ :ديدحلا ةضيب

 .ت۳ 5۵ :لجألا ريخأت

 .تا ۵۶ :ءاسنلاب لاجرلا هبشت

 .ٿ :هسفن يف مظاعت

 ۰۳۶ !ةريبكلا فيرعت

 11١١ :ةميمتلا

 .ت۱۱۰ ۰۱۱۰ :ةلوتلا

 .ت۲۵ :روث

 .تاآ ۵٩ :ةیلهاجلا

 .تء۳۰ :لادجلا

 .ت1۸64 :ةذج

 .ت٤ ٠١ :ةرجرچلا

 .ت ٤٦٦1 :سج

 .ت۳۸۹ :ةلجلجلا

 .ت ۲۰ :لثحلا

 تدق" :يواجحلا

 .ت۱۱۱ :ثدحلا

 .ت۱۸۳ :ةمطحلا

 .ت٤ ٠۲ :ةكحلا

 تب :ابوح

 .تء۰۳ :بهذلا صئارح /ةصایح



 بيرغلا سرهف

 .تا4ا :نیح

 .ت۵ ۰۲ :ت4۷۲ :بخلا
 ۸ :جرخ

 .تا۳۱۳ ۳۱۳ :ضرالا شاشخ

 تال“ :شاشخلا

 .ت۷۱۲ :راوخلا

 .ت4۳۰ :لطابلاب ضوخلا
 .ت٤ ١١ :ةردلا

 .ت۴۳۵۹ :عردلا

 .ت ۳۵۹ :ةيلهاجلا ىوعد

 .ت۲٩۲ زاکد

 .ت۲۵۲ :ثويدلا

 .ت ۸ :حبذ

 .ت۱۹۳ :رذلا

 .ت4 1۳ :لوحللا
 .ت٩۹ :حار

 .ت۳۲۷ :مالسالا ةقبر

 .تا۵۲ :ءاسلا ةلجر

 .ت۱۸۳ :ءاعرل

 .ت۱۰۷ :ىقرلا

 تا ۵ :مهاردلا لغز

 .ت۲۲۵ :لغزلا

 .تا 1۷ :ةنمايثلاو ةيلبجلا ةقدانز

 .تا۲۵ :فويزلا

 .تالا 4 :راعزل

 .تع ۰٩ :ليبسلا

 .ت۳۹۹ :ةيجافخلا لیوارسل

 .ت۳۵۹ :لابرسلا

 .ت 1۹٤ :قحلا هفس

 .تا ٩۳ :هفس

 .ت۱۹۵ :طاقس

1۳۹ 

 ۳۵۰ :(ةوفصلا) ةوهسلا

 .ت۱۰۲ :ءایمیسلا

 .ت۲۳۵ :قدشلا

 .ت۲ ۱۳ :كارشلا

 .ت1۲۸ :كرش

 .ت۱6 :رغش

 .ت۲۱۳ :ةلمشلا

 .ت۳۵۹ :ةفاشلا

 .تا۳۵4 :ةقلاصلا

 .ت۲۵ :فرصلا

 .ت۳۵۰ :(ةوهسلا) ةوفصلا

 .ت۱۶۳ :كص

 .ت۲ ۱٩ :ترجض

 .ت٤ ٠۳ :بهذلا زرط

 .ت ۲۱ :ةريطلا

 .تو ۲۵ :لدعلا

 .ت٩۳۷ :فارعل

 .ت۳۲۸ :ةفارعلا

 .ت۱۱۷ :سرع

 .تا۷۷۵ :راشعل

 .ت۲۸۲ :دهعلا

 .ت ٤١ :ىعل

 تو

 .ت٩۱4 :ةنیعلا

 تالا” :ضرغلا

 .ت۱۹۶ :سانلا صمغ

 .ت ۱۳ :طمغ

 .ت ۳۹۸ :ةیجرفلا

 .تالا*ه :ىرفلا

 .ت۱۳۷ :رقرق عاق

 .ت۳۹۸ :ءابقلا



1:۰ 

 .ت۵ ۰ :مارقلا

 .ت۳۵۸ :نارطقلا

 .ت۰٩۷ :بلصق
 .ت۲۵۷ :تایراع تایساک

 .تس۰ :يجرك

 .تٿ ٤٠۹ :همک

 .ت۳۲۸ :ةناهكلا

 .تا ۵۵ :تالئام

 .ت5 057 :ةنوومل

 .تء۲۲ :ةجلفتملا

 .ت ۲۲ :ةصمدتملا

 تال" :للحملا
 .تا۷ ۵۶ :ثنخملا

 .ت۲۵۲ :سادملا

 .ت۳۰ :ءارملا

 .ت4۲۱ :ةلصوتسمل

 .ت۱۵۲ :فورعمل

 .تاآ ۵۵ :تالیمم

 .ت4 ۰۸ :ضرألا رام

 ۰۱۹۵ :ةعزانمل

 .ت۲۳۲ :ةحودنملا

 .ت۲۷۵ :سکمل

 ۱۰ دما

 .ت ۲۲ :ةصمنتملاو ةصمانلا

 .تا 1٩ :درتلا

 .ت۳۳۹ :زوشنلا

 .ت۶ء۱۰ :فیصللا

 .ت ۱٩ :ةدهاعم سفن

 .ت۳۵۵ :ةمیمنلا

 .ت۳۳۲ :ءونلا

 .ت۷۷۵ ,تال14 :ساکملا

 بیرغلا سرهف

 .ت۳60 :امثلا
 .ت۲۲٤-ت ٤۲۱ :ةمشاولا

 .ت ۲۱ :ةلصاولا

 .ت۵ 1 :ةیلیعولا

 .ت ۲۹ :ةاضقلا ءالکو

 تب ۸ :مسو

 تا٩۱ :مّسولا

 .ت۲۲۸ :ىلأتي

 .ت۳۸۹ :لجلجتی

 .تا۷۶۱ :اجوتی

 .ت ٤١١ :رجرجي

 .تاكك :لاتخي

 .ت۲۳۵ :رشرشي

 .ت۱۵۷ :یرپ

 .تا ۱۲ :راعیلا

 جد



 ةيملعلا ثحابملاو دئاوفلا سرهف ---

 ةيملعلا ثحایملاو دئاوفلا سرهف

 :طباوضو ةيلوصأ دعاوقو هقف لوصآ *

 تالاهجلا نم هنع ىفعي ام طباض

 هغلبي نأ لبق فلکملا قح يف تبثي ال باطخلا ةدعاق

 روظحملا لعف نم دشأ رومأملا كرت ةدعاق

 لهجلاب رذعلا طباض

 :هلوصأو ثيدحلاب قلعتت دئاوف *

 امهمزلي مل ام «نيحيحصلا» باحصأ مكاحلا مزلآ

 ثيدح يف جاردإ

 روصق ىندآلاب لالعال

 ىندألا نود ىلعألاب لالعإلا
 ثيدحلا يف «ركنملا» حالطصا

 ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلا

 «قملکلاب ملكتيل لجرلا نإ» ثيدح داريإ بیس

 «ملظم هدنس» هيلع قلطي يذلا دنسل

 ثيدح وزع يف روصق

 وار ظفح ءوس ىلع هب لدتسي امم

 ١ !حلیوص»پ دوصقملا

 :لئاضفلا *

 برعلا اهب تصتحخا يتلا مولعلا

 برعلا هب هللا صتخا امم

 :بازحألاو نايدألاو قرفلا *

 ۱ تادجتلا

 ت۲
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 ةقرازألا

 زوردلا رفك بابسأ
 ةنمايتلا

 ةيلبجلا

 اهموزل نيعتملا نيملسملا ةعامج
 ةيمهجلا

 ةيرورحلا

 عدبلا باحصأ قرفلا يف مالسإلا مكح

 حلا لمآ قرفلا مکس يف يطال مالك
 ةيبزحلا رارضأ نم

 ةيلولحلا

 ًاضعب مهضعب رفكي جراوخلا
 جراوخلا

 جراوخلا دنع (ةتجرملا) حالطصا

 زوردلا

 ةضفارلا

 ةيديعولا

 رئابكلا لهأل ةيديعولا نعل -
 :ةتجرملا

 ةقرازألا ةقرف تازيم

 ةرفكملا ءاوهألا لهأ ةداهش

 يزردلا ةداهش

 جراوخلا عم يلع عينص
 جراوخلا عم زيزعلادبع نب رمع عينص

 ةيردقلا

 :جراوخلل سابع نبا ةرظانم

 جركلا يف يسولآلا مالك

 ل ةيملعلا ثحابملاو دئاوفلا سرهف
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 دوس ةيبلعلا ثحابملاو دئاوفلا سرهف سس

 :(رئاغصلاو رثابکلا) يصاعملاو ةحلاصلا لامعألاب قلعتت دئاوف *

 ۰۱ ت۲ تاجرد ثالث اهل بونذلل ةرفكملا لامعألا

 ت۹۳ ةلملا نم جرخم رفك وه ام لاوقألاو لامعألا نم نإ

 001 همدعو رئابكلا رصح يف سانلا فالتخا

 o14 رئابكلا دادعت يف ميقلا نبا ىلع «نیلهاجلا لامعأ نع نيلفاغلا هيبنت» هباتك يف ساحنلا كاردتسا

 oor ةءارجلل بونذلا ةدسفم عبتت

 o10 رئابكلل يواجحلا دادعت

 نإ ةلزتعملا دنع ةريبكلا فيرعت

 ۳: ةریبکلا فیرعت

 ت۳٤ ةريبكلا طباض نییعت يف يلازغلا ىلع بقعت

 ت۸۹ 4 هيلع بقعتو فنصملا دنع ةريغصلاو ةريبكلا نيب قيرفت

 oo حراوجلا ىلع رئابكلا يكملا بلاط يبأ ميسقت

 تا7 حراوجلا ىلع رثابکلا ءاملعلا ضعب میسقت

 o04 ةحيحص ثيداحأ يف تدرو رئابكلا نم ةلمج

 تو يورهلا دنع ةريبكلا دح

 ۳۹ رثافصلا ىلع رارصإلا مکح

 ت رئابكلل رمع نبا ركذ

 ۳۳ ةريغص هللا ةيصعم ةيمست ةيهارك ىلإ ءاملعلا ضعب باهذ

 ها رثابکلا يف يواجحلا ةموظنم حرش
 قنا ءاملعلا دنع رئابكلا طباوض

 4 رئاغصلاو رئابكلا طباوض يف باطخلا لصف

 o00 رئابكلا دادعت يف لصف

 ت عاونأ هل لامعألا لوبق

 ۲ رئاغصو رئابك ىلإ بونذلا مسقی مل نم لوق
 ت۰ بونذلا يف يميلحلا مالك

 ٤ رئابكلا طباوض يف مالسلادبع نب زعلا مالك

 ۳۹ ةريبكلا طباوض يف ءاملعلا مالک

 13 ءايبنألا ىلع رثاغصلا يف ةملكتملا مالک



 س ةيملعلا ثحابملاو دئاوفلا سرهف 4٤

 ۲ ةريبكلا يف يووتلا مالک

 5 رئابكلا نع يورهلا مالك
 o ءايبنألا ىلع رئاغصلا يف مالك
 ۳۰ ةريغصلاو ةريبكلا نيب قرفلا يف مالکلا
 5۸ رئاغصلاو رثابکلا نيب طباوضلا يف ةيميت نبال مالک
 1 رثابکلا طباوض يف ماصتعالا يف يبطاشلل مالک

 61 ةيديعولا دنع رثابکلا لهأ نعل
 تم ةريبكلا طباوض يف زعلا مالك ضعب ىلع ذخآم
 10 نايرض دسافملاو حلاصملا

 ته ۸ يواجحلا ةموظنم ردصم

 تا ضرألا يف داسفلا ثدحت يصاعملا
 ت۷ معنلا ليزت يصاعملا
 ۷۰ رئاغصلا دادعت يف ةمدقم
 1۰ رثابکلا دادعت يف ةمدقم

 0۱۰ رثابکلا يف يواجحلا ةموظنم رکذ نم

 9۱۸ رثابکلا يف يواجحلا ةموظنم
 تا ةمرحملا مولعلا نم -
 ت۸ سيردتلا نم ناطلسلا هعنم نإ ملاعلا
 11۹ بلقلا داهج عاونآ نم

 4 نامیالا ميدع هنإف اهلاوز دوي الو هبلقب يصاعملا ركني مل نم
 تلك عاونأ ىلع كرشلا -
 ت۹۳ رئابكلا نم رغصألا كرشلا

 ت «كارشإلا رئابكلا ربكأ» ثيدح عم لكشم «رمخلا رئابكلا ربكآ» سابع نبا لوق
 ت۷ «اذك ءونب انرطم» لوقب قحلي ام

 ت۷ همكحو (خيشلل حبذلا) لثم نم
 ت6 مارح ةنيدملا» ثيدح يف ةنيدملا ركذ ةيصوصخ -

 ت نيدلا يف ثدحلا مظعأ نم

 ت رئابكلا نم ةريبك ولغلا -



 ةيملعلا ثحابملاو دئاوفلا سرهف

 ناتعزن يف ناطیشللو الإ رماب هللا رمآ ام
 كرشلل ةعيرذ قولخملا يف ولغلا

 همكحو ءارملا -

 لطابلاب ةموصخلاب قحلي ام
 نآرقلا يف ةاحالملاو ءارملا

 هيناعمو نآرقلا ماکحآ يف عزانتلا

 لاوبألا ةساجن ىلع لدي ام.-

 هلامهإ مدعو براشلا ءافحإ -

 اهئاخرإو اهئافحإو ةيحللا ريفوت يف

 امهريغو ةالصلا كراتو لاغلاك ةاصعلا ضعب ىلع ةالصلا مكح -

 ةالصلا كرات ةبوقع ثيدح يف يو نوراقو ناماهو نوعرف ركذ بیس

 ةالصلا كرتل ةيدف رکذ نم ريذحت

 ةالصلا كرات ةبوقع اهیف ةرشن ىلع هيبنتلا

 ثيدح يف عرقألا عاجشلا ركذ دورو لوح مهم هيبنت

 ةالصلا عيضمل ةصاخ ةالص يف ةفارخ

 تامارك سمخب هللا همركأ تاولصلا ىلع ظفاح نم :يلع ثيدح يف

 ماسقأ ةثالث ىلع ملظلا -

 ءوسلا يضاقلاب قحلي ام

 يضاقلا بادآو تافص نم

 ةاضقلا ءالكوو ةاماحملا

 ربكلا عاونأ رشآ -

 ملسملا ةمرح ديكأت -
 هدالوأو هلامو هسفن ناسنالا نعل ةمرح

 ديلقتلا زوجي ال قيسفتو ريفكت نم اهيلع بترتي امو ةباحصلا بس ةلأسم -
 ةباحصلا بس نم لوق يف لاصفتسالا

 ةباحصلا بس نم يف ةمئالا نع لوقت

 ةباحصلا باس قيسفت يف

 نينمؤملا تاهمأ يبنلا ءاسن نم انفقوم
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 س ةيملعلا ثحابملاو دتاوفلا سرهف 3.5

 تال ةشئاع ةءارب ىلع ةمآلا عامجإ

 ت ةشئاع فذق نم يف

 ت١ ةشئاع ةديسلا فلق مكح

 ت۹ قافن راصنألا ضغب -

 ت١ تاجرد ىلع وهو رئابكلا ربكأ نم لتقلا -
 ت قوقح ةثالث هب قلعتي لتقلا

 ت5 ةيرانلا ةحلسألاب ثبعي نم ىلإ ريذحت

 ت انزلا دسافم يف ميقلا نبا مالك -

 تا ۷ حجارلاو بهاذملا دنع طاوللا دح -

 ت طاوللا يف مجرلا يف عالطلا نبا لوق

 ت۸ يطاوللا لتق ةفص

 ت۷ هتيفيك يف مهنیب فالخلاو يطاوللا لتق ىلع نوقفتم ةباحصلا

 ت۸ ضئاحلا نايتإ مكح -

 ت۷ اهتضيح يف ةأرملا ءطو ةرافک

 ت ؟ال مأ ةريبك وه له ؛ربدلا يف ةأرملا ءطو مكح -

 ت۸ ربدلا يف ةجوزلا نايتإ مكح

 ت ۱ ربدلا يف ةأرملا نايتإ ميرحت يف

 ت 4٩۲ 7۱ ربدلا يف ةأرملا نايتإ ةلاسم يف بهاذملا ةمئأ لوق

 ت۹۵-ت ۶ ربدلا ءطو يف دسافم

 ت6 «تبثت ال صصق» يف ربدلا ءطو دسافم ةمتت

 ت1 ربدلا يف ةأرملا نابتإ يف ءاملعلاو نيعباتلا نم عمج ىلع بذك

 ت7 ربدلا يف ةأرملا نايتإ يف يعفاشلا ىلع بذك

 ت44۲  «تبثت ال صصق» باتك يف ربدلا يف ةأرملا نايتإب لوقلا نم ءاملعلا ىلع بذكلا نم ءاج ام فییزت

 تا ربدلا يف ةأرملا نايتإب لوقلا هيلإ بسن نمم

 ت۳٤ لبقلا ىلإ ربدلا نم ةأرملا نايتإ

 ت ليلحتلا حبق نايب -

 ت ليلحتلا ةديكم يف ميقلا نبال مالك

 ت هقتعب دلاولا ءازج لعج يف ةمكحلا -



 ل ةيملعلا ثحايملاو دئاوفلا سرهف س

 هللا ةيشخب محرلا ةلص نارتقا

 ضرألا يف داسفإلا نم ماحرألا عطق

 هللا دهع ضقنب محرلا ةعيطق نارتقا

 ناسنالا لجأ ريخأت

 ةميمنلا ةقيقح -

 ةميمنلا هيلإ تلمح نم مزلي ام
 ًاداسف ضرألا يف يعسلا روص نم نيملسملا ىلع سجلا -
 رفكلا لهأل ةالاوم سجلا يف

 لاملا بسك يف ةمرحم قرط -
 لطابلاب سانلا لاومأ ذخأب قحلت ءايشأ -

 سلتخملاو نئاخلا نود قراسلا عطق يف عراشلا ةمكح -
 ةيراعلا دحاج عطق

 عطقي ال ةيراعلا دحاجو نئاخلا نأ يف لوق

 مئانغلاو برحلا لاومأ نم ذخ ام مكح -
 لاب وأ نمث هل ایش ركسعلا لهأ نم ذخآ نم مكح

 هررضو ساكملا ةروطخ -

 سانلا ىلع بئارضلا ةلودلا ضرف مکح

 ةثيدحلا رامقلا روص نم -

 لباقم نود درنلا بعل -

 ضوع لباقم درنلا بعل

 درتلا بعل روص

 باعلأ نم درتلاب قحلي ام
 درثلا بعلب قحلي (ةدشلا) قرولا بعل

 مهتوادعل ببسو سانلا طباور عطق بیس ابرلا -
 هللا ةنعل بلجل بیس ايرلا

 هلوسرو هللا برحل بیس ابرلا
 هللا باذع لولحل بیس ابرلا

 قازرألاو ل اومألا نم ةكربلا قحم ببس ابرلا

 ت٦

 تلك:

 تا

 تا 6

 تالوو

 ت۵

1۷ 

 ت۷

 ت64

 تاكو

 ت۲

 ت۳

 تك

 ت٤

 تاكل

 ت ىالك

 ت٤

 تو ت٥

 ت۹

 ت۷

 توش

 ت۷۰

 ت۰

 ت

1 

 ت

 تا

 ت۸



 ل ةيملعلا ثحابملاو دئاوفلا سرهف لل ۸

 تا۵ ةلاطبلا بابسأ نم ابرلا

 ت4 ةمألا ىلع لذلا طيلست بابسأ نم ابرلا

 تا راعسألا ءالغ بابسأ نم ابرلا

 تا اوبوتي مل نإ مهلتق مث نییارملا ةباتتسا يف

 ت۲ هلام نم هيلع زوجحملاو ميتبلا يلو لكأ مكح -

 تا۳ هلام نم هيلع روجحملاو ديلا يلو لكأ زاوج لحم

 ت۲ هيلع روجحملا يلو هلكأي ام رادقم

 ت۰ ماسقأ ىلع ةوشرلا -

 ت4 رضاحلا رصحلا يف ةوشرلا روص نم

 ت۸ فانصأ ىلع ةناهكلا -

 ت۸ ةناهكلاو ةفارعلا نيب قيرفتلا

 ت۳ ةذوعشلاو رحسلا يف زعلا مالك

 ت۳ قراوخلا باحصأو رحسلا يف ةيميت نبا مالك

 ت۳ ةيناسفن ىوق رحسلاو تاماركلاو تازجعملا نأب لوقي نم ىلع ةيميت نبا مالك

 ت۸ موجنلا ريثأت ملع

 تالا عونمملاو هنم عورشملا :موجنلا ملع

 ت۰ ةيقرلا زاوج طورش

 ت۹ هيلع درلاو ةليبقلا سيئرل هتيقر يف ديعس يبأ ثيدحب ةيقرلا زاوج ىلع مهضعب جاجتحا
 تو ۷ عنملا يف ءاملا لضفب قحلي ام -

 ت ردب لهآب صاخ سيلو ماع فحزلا نم رارفلا ميرحت -

 ت ةمكحم اهنأو رویم هلو نمو ةيآ يف فصانملا نبا مالك

 تال ۱ ناریحلا ىلع يفبلا روص نم -

 ت۳ قده حورلا اذ ذختي نم ىلإ

 ت٤۳ ةيلهاجلا لامعأ نم تاناويحلا نيب ةعراصملا

 تال ناريثلا ةعراصم

 تالا ةكيدلا عارص

 تالكك مسولا موهفم -

 ا مئاهبلا ءاصخإ دبعلا ءاصخإب قحلي -



 ةيملعلا ثحابملاو دئاوفلا سرهف س

 نامزلاو ناكملاب ناميألا ظيلغت -

 مسالا اذهب سومغلا نيمي ةيمست
 هللا ريغب ةباحصلا فلح ةلع

 ةرفكملا ءاوهألا لهأ ةداهش

 دترملا ةداهش

 يزردلا ةداهش

 مئاظع بكترا دق روزلا دهاش

 لابسالل روص -

 رازإلا سبل يف نالاح لاجرلل

 هريغو رازإلا لمشي لابسالا

 صيمقلا يف لابسإلا

 ةمامعلا يف لابسإلا

 لاورسلا ليطيو بوثلا رصقي ضعبلا

 مهبايث نورصقي مهف ءارقف اوناك ةباحصلا :ةريطخ ةملك

 هتثداح يف ركب يبأب ءادتقا لابسإلاب لوقي نم يف

 هرازإ ءاخرتسا يف ركب يبأ ةثداح نم دافتسي ام

 ءاستلاب هبشت هيف لابسإلا

 لابسإلا يف زاب نبا خيشلل ةملك
 بوثلا ريصقت يف ولغ

 عاونأ ىلع ليوارسلا

 لاجرلل ريرحلا سبل هيف حابي ام -

 هجو نم رثكأ نم ةمرحلا لاجرلل ةيبهذلا ىلحلا سبل يف

 لجرلل ريرحلاو بهذلا سبلب قحلي ام

 لاجرلل بهذلا سبلب قحلي ام
 لاجرلل بهذلا سبل هيف حابب ام
 بهذلا نانسأ بيكرت

 ناطيشو ناويحو رفاك نم صقان لكب هبشتلا عنم -

 رافكلاب هبشتلا مكح -
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 بس ةيملعلا ثحابملاو دئاوفلا سرهف 10۰

 ت كلذ ىلع ةلدألاو لاجرلاب ءاسنلاو ءاسنلاب لاجرلا هبشت ةمرح

 ت هبشتلل روصو ناولأ
 ت٤ ءاسنلاب لاجرلا هبشت ةروطخ

 تآ ۲ ةلیوطلا رفاظألا راهظإ ةنيزلا راهظإ نم

 ت۲ رفاط الا قالطإ مکح

 تا۲ اهرفاظآ تقلطا نم ريوصت يف فيرظ رعش

 191 ةأرملل نعللا بلجت يتلا لاعف الا نم

 ت۰ يلاعلا بعکلا رارضأ

 تا ۱ يلاعلا بعکلل ةيلامجلا رارضألا

 ت يلاعلا بعكلل ةيحصلا را ارضألا

 تا ۰ يلاعلا بعکلا ررض نع ةكتالملا كزان مالک

 تا ۰ ةيلاعلا بوعكلا تاذ ةيذح الا حئاضف نم

 ت۹ ءايزألا رود ةروطخ

 ت مويلا ءاسنلا اهيف عقت يتلا حئاضفلا نم ريثك نع فشكلا

 ت۹ نامزلا اذه يف ءاسنلا ةيذحأ حئاضف

 ت ۰ ةجربتم نع يواطنطلا يلع خيشلل ةفيرط ةثداح

 ت0 يقلخلا داسفلاو يسايسلا ملظلا نيب مزالتلا -

 ت۷ ءاسنلا تافلاخم ضعبو جربتلا نع نيميثع نبا خيشلل ةملك

 ۲۳ رشنلل دعت فوسو تغرف (ءاسنلا تافلاخم) يف ققحملل تارضاحم

 ت (-ت۳ ریوصتلا مکح يف ءاملعلا رابک ةئيه یواتف -

 تن ءانتقاو ًاضرعو ًاعنصو ًایب ليثامتلاو ريوصتلا لمشت ريوصتلا ةمرح

 ت4 هنع جتن امو هعييو ريزتخلا محل مكح -

 :تاكاردتساو تاعيرفتو تاعجارتو تاقيلعتو دودرو تابقعت *

 تل“ يقهيلا ينامكرتلا نبا بقعت

 تام كلام مكاحلا بقعت

 ت4 يمثيهلا يفلسلا يدمح بقعت

 تا6 :تا 17 «ت۲۲۰ تس۵ مکاحلا يبهذلا بقعت

 ت4 يرذنملاو يمشيهلا رصان خیشلا بقعت



 15۱ ةيملعلا ثحابملاو دناوفلا سرهف س

 ت۳ يبهذلا يناعنصلا بقعت

 ت۳ يوونلا يناعنصلا بقعت
 ت۹٤ بجر نبا ءاملعلا بقعت

 ت۳۹۳ 2۶ رجح نبا ققحملا بقعت
 ت ۷ ربلادبع نبا ققحملا بقعت
 ثت٤ مكاحلا ققحملا بقعت

 ت۳ ۳ رصان خيشلا ققحملا بقعت
 ت۳ يناربطلا ققحملا بقعت
 ت0 بذهملا يف فنصملا ققحملا بقعت

 ت ت تغدو تو ت10 تلك لك فنصملا ققحملا بقعت

 ت۴۳ يرذنملا ققحملا بقعت
 تام يئاسنلا ققحملا بقعت
 ت7 يوونلا ققحملا بقعت
 تا «بذعلا لهنملا» بحاص ققحملا بقعت
 ت٣٤ ةريبكلا طباوض نييعت يف يلازغلا ىلع بقعت

 ت فنصملا ىلع خسنلا ضعب نم بقعت

 تاه مالسلادبع نب ٌرعلا ينيقلبلا تابقعت

 ت ركاش دمحأ هدجي مل ثيدح ىلع ققحملا روثع

 ت۲ رصان خيشلا اهيلع جرعي مل ثيدح قرط ىلع ققحملا فوقو
 ت۸ رمخلا براش لتق ثيدح خسنب لاق نم ىلع ركاش دمحأ خيشلا در

 ت رمخلا ينمدم لتق خسن يف يذمرتلا ىوعد ىلإ عاملإ

 ت۸ رصعلاو رهظلا نيب هللا لوسر عمج ثيدح خسن يف يذمرتلا ىوعد ىلإ عاملإ

 تاو ثيدح لالعإ يف يبهذلا روصق

 ت ةريبكلا طباوض يف زعلا مالک ضعب ىلع ذخأم

 ت٤ ابرلا ةيآ يف ريثك نبا مالك ىلع ركاش دمحأ خيشلا قيلعت
 ت۲ ثيدح حيحصت نع ققحملا عجارت

 تا۱8۰ ت5 رصان خيشلا تاعجارت نم

 تال «ابرلا لکآ هللا نعل» ثيدح ىلع «رئاغصو رئابك ىلإ بونذلا ميسقت لوح» بحاص عيرفت

 o14 ميقلا نبا ىلع ساحنلا نبا كاردتسا



 س ةيملعلا ثحابملاو دئاوفلا سرهف 35

 :اهباحصأ ىلع ةيوذكم بتك #

 ت7 كلام مامإلا ىلع بوذكم باتک

 :بتك يف طقس *

 ت0 يطئارخلل «ركشلا ةليضف» يف طقس
 ت۳ نالسر نبال «دواد يبأ حرش ةطوطخملا ةيدومحملا ةخسن يف طقس

 ت۰ «ىلعي يبأ دنسما يف طقس نم ةيشخ

 تاالال دعب لمكي مل عناق نبال «ةباحصلا مجعم»

 ماهوأو ءاطخأ *

 تە ميقلا نبا دنع أطخ ىلع هيبنث

 ت6 ميعن يبأل «ةمامإلا» عوبطم يف أطخ

 ت ۹ يزوجلا نبال «ةیهاولا للعلا» يف أطخ

 ت۷ «كردتسملا يف مكاحلا لاجرا» باتك يف أطخ

 ت۷ «دواد يبأ نتسا عوبطم يف ًاطح

 ت تا ۵ «كردتسملا» عوبطم يف أطخ

 ت٤ «مألا» باتك خسان نم أطخ

 تا «ةرثتنملا رردلا» يف ثيدح وزع يف أطخ

 ت۷۹۵-ت ۶6 يذمرتلل ثيدح ةيسن يف أطخ

 ۲ ثيلحل يبهذلا وزع يف أطخ

 ۳ نیظفل نيب فدصملا جمد

 ت٤ «يرجشلا نبا يلامأ» يف مهو
 ت «ةروكملا ئلآللا» يف زوجت

 :تاعيبطتو تافيحصتو تافيرحت *

 ت «ءايحإلا» عوبطم يف فيرحت

 ت۸ رذنملا نبال «طسوألا» عوبطم يف فيرحت

 ت۷ يناربطلل «طسوألا» عوبطم يف فيرحت

 ت۵٣ «ننسلا بيذهت عوبطم يف فيرحت

 ت٤ «رازبلا دنسم دئاوز» عوبطم يف فيرحت

 ت۷ «نازيملا ناسل» عوبطم يف فيرحت



 و۳ سس ةيملعلا ثحابملاو دئاوفلا سرهف سس

 تم «دئاوزلا عمجما عوبطم يف فيرحت

 تو «عضاوتلا حدم» عوبطم يف فيرحت

 ت٤ «كردتسملا» عوبطم يف فيرحت

 ت بجر نبال «رمخلا مذ» ةلاسر خسان ىلع فيرحت

 ت٤٤ «كردتسملا» يف عيبطت

 :دادعإلاو ةعابطلا ليق بتك *

 ت۲ ققسملا قیقحت فصانملا نبال ؛داجنإلا»

 تا اداجنإلا» باتك نع ةزجوم ةملك

 ت۵ ققحملا قيقحتب يبطرقلل «ةركذتلا»

 تالا" ۰ ققحملل «هیومتلاو لجدلا نم سانلا نيب ةثوثبملا قاروألاو تارشنلا يف ام ىلع هيونتلاو هيبنتلا»

 تكلا ققحملا قيقحتب «تايئانحلا»

 ته ققحملا قيقحتب «ينيقلبلل ؟ماسجلا دئاوفلا»

 ت ۱ ۵۵ ققحملل «ةیفخلا هروصو ةثيدحلا هباعلأ :رامقلا»

 ت 6 ققحملل «طول موق لاصخ يف طوسبملا»

 ۳ رشنلل دعت فوسو اهغيرفت من (ءاسنلا تافلاخم) يف ققحملل تارضاحم

 تٿ 0٤۹ تا٩ ةعوبطملا هبتك رئاس نم هل ققحملا عمجو «ميقلا نبا مامإلل «رئابكلا» باتک

 :بتکب فيرعت #

 ت 2۳-۵۲1 مکاحلل «نییروباسینلا خیرات» باتکب فيرعت

 ت يجيدريلل «رئابكلا يف ةباحصلا نم يبنلا نع ىور نم هيف ءزجا# باتكب فيرعت
 ت يجيدربلل «ثيدحلا باحصأو نيعباتلاو ةدرفملا ءامسألا تاقبط» باتكب فيرعت

 نايبو عوطقملاو لسرملا ثيدحلا نم لصتملا ثيدحلا نم لصتملا ةفرعما باتكب فیرعت

 ت يجيدربلل «ةحيحصلا قرطلا

 Yo «هتارصتخم) و (رئابكلا» باتك تاعبط

 ۳۸ يمتيهلل ارجاوزلا» باتک فصو يف ءاملعلا ضعب مالک

 ت فصانملا نبال «داجنإلا» باتك نع ةزجوم ةملك

 ۷. يديألا نيب لوادتملا ارثابکلا» باتکل يمتيهلا فصو

 3 ارثابکلا" باتك نم ةيناثلا ةعبطلا ةزيم

 ته۷ (ةيملعلا ناتسدرك ةعبطم)ب زجوم فيرعت



 س ةيملعلا ثحابملاو كئاوفلا سرهف هي

 :ةثيعم عيضاوم يف بتك *

 ۹ (رئابكلا) يف ققحملا اهيلع فقو يتلا تافنصملا ءامسأ

 ت6 ققحملل «تبثت ال صصق" يف ربدلا ءطو دسافم ةمتت

 ت7 «تبت ال صصق9 يف ربدلا يف ةأرملا نایتاپ لوقلا نم ءاملعلا ىلع هب بذك ام فييزت

 3 رثابکلا يف فینصتلا يف نیرصاعملا ضعب دوهج
 توم نيرصاعملل ولغلا ةرهاظ يف ةديج تاسارد

 0 رثابکلا يف «يواجحلا ةموظنم» حرش

 615 «يراجحلا ةموظنم» عبط

 ۲۰ ؛هنارصتخم) و (رئابكلا» باتک تاعبط

 5 «رئابكلا باتكل ةحيحصلا ةعبطلا روهظ
 تا ؟ىرغصلا»و «یربکلا رئابكلا» فنصملا فيلات يف

 تم14 ت۹ «رئابكلا» همسا ميقلا نبال باتك

 ت4 ريوصتلا مكح يف ةفلؤم بتك

 ت «يواجحلا ةموظنم» ردصم

 010 رئابكلا يف «يواجحلا ةموظنم» ركذ نم

 ۳ رئابكلا باتكب قحلت تافلؤم
 :تاريذحتو تاهيبنتو ةماع دئاوف *

 ت۰ يلاعلا بعكلا رارضأ

 ت ءاليخلا نم سيل كلذ نأ ىوعدب بوثلا ةلاطإ يف رصان خيشلا نم ةدافإ

 ت6 (يقلخلا داسفلا)و (يسايسلا ملظلا) نيب مزالتلا

 ت۰ باسن الا ملع يف ةدئاف

 ت٥ رمعو ركب يبأ نم ةيالولاب قحأ ناك ًايلع نآ معز نم يف ةمهم ةدئاف
 ت ۲ اهرفاظأ تقلطأ نم ريوصت يف فیرظ رعش

 تا۲۵ -ت۳ ریوصتلا مکح يف ءاملعلا رابک ةئيه ىواتف

 تا۸ نيذوعشملا صصق ضعب ىلع هيبت
 ت۲ ةالصلا عيضمل ةصاخ ةالص يف تعاش ةفارخ ىلع هيبنت

 ت۷ ةالصلا كرات ةبوقع ثیدح اهیف ةرشن ىلع هيبنتلا

 ت۷ ثيدح يف عرقألا عاجشلا ركذ دورو لوح مهم هيبنت



 oo“ ةيملعلا ثحابملاو دئاوفلا سرهف س

 ت ةباحصلا باس ريفكت يف مهم هيبنت
 ت «اباذك نمؤملا نوكيأ» ةنسلآلا ىلع ةروهشملا ثيداحألا نم

 ت ليلحتلا ةديكم يف ميقلا نبال مالك

 تا ابرلا نم بيهرتلا يف ةملك

 ت۳ ًافده حورلا اذ ذختي نم ىلإ ةملك
 ت۹ بوثلا ريصقت يف ولغ

 ت۹ رازإلا سبل يف نالاح لاجرلل
 ت۹۷ مهبايث نورصقي مهف ءارقف اوناك ةباحصلا :ةريطخ ةملك
 ت۹ لابسالا يف زاب نبا خیشلل ةملك
 ت۷ ءاسنلا تافلاخم ضعبو جربتلا يف نيميثع نبا خيشلل ةملك

 ۳۳ رشنلل دعت فوسو اهغيرفت مت (ءاسنلا تافلاخم) يف ققحملل تارضاحم

 ت 4 ءاستلا حئاضف نم جاحلا نبا ریذحت
 ت ۶4 ةيرانلا ةحلس ًالاب ثبعي نم ىلإ ريذحت

 ت۳ ةالصلا كرتل ةيدف :ةعئاش نم ريذحت
 هللا همركأ تاولصلا ىلع ظفاح نم :يلع ثيدح ؛ةالصلا كرات ةريبك نع اهيف ةقرو نم ريذحت

 ت ۲ تامارک سمخب

 دو و دا



 بس ةيئاجهلا فورحلا ىلع رئابكلا سرهف 506

 ةيئاجهلا فورحلا ىلع رئابكلا سرهف

 2400 ت11 ۰6٩۰۳۵ :هللا ركم نم نمآلا

۵ 2۵ ۵۵۲ 

 ۵۲۰ ۵۱۵ 64۱ ۳۵ :ةوشرلا ذخأ

 .۵۵۷ ۳۸۷ ت۷٦ :مهتاداعمو هللا ءايلوأ ةيذأ

 654 تا۷ :راجلا ةيذأ

 ۳۷۸ ت۷٦ :مهمتشو نیملسملا ةيذآ

 074 :ةرورض ريغ نم مارحلا لكأ

 ۵۹44 6۱ تب ۳۵ ۱ :ابرلا لكأ

 O60» فقل ۰۵۱۹ قلم ۰۱4۳ ۸۸ بتال

 مهمه 661

 ءا تب :ریزنخلا محلو مدلاو ةتيملا لكأ

 همك ۷

 ۵۱٩ ۵۱۵ :لطابلاب سانلا لام لكأ

 .تب۷ ت٠٤ ۰۱۰ :ًاملظ ساتلا لام لكأ
 46 6۱ ت4۰ ۰۱۰ :ًاملظ ميتيلا لام لکآ

 فلك لفل AA تا تاب 4 ٩

(OEY 0 ۱۵61 ۰۵۵۲ . 

 4٩. :ةعامجلا قارف لعجی الأ

 ٤٤. :تاروذاقلا يف فحصملا ىقلآ

 ٤٤. :اهب ینزی نمل ةأرما كسمأ

 ٤٤. :هلتقي نمل ًاملسم گلسما
 :هنم اهلات ساب ريغ نم قالطلا اهجوز لأست نأ
۷۱ 

 .هال١ :بايثلا نم قیقرلا ةأرملا سبلت نأ

 ۰۵۲۰ ۰۵۱۵ :هدلوريغ نم اهجوزب قحلت نأ

9/۰۳ (000 

 .۵۷۳ :يبنلا هب ءاج امل ًاعبت ىوهلا نوکی ال نأ
 .۵۷۳ .هسفنل بحي ام هيخأل بحيال نأ

 056 :هتمامإ نوهركي ًاموق مؤي نأ

 اهينوي نأ سفن يف سيلو ةأرملا جوزتي نأ

 .۵۷۰ :قادصلا

 2۷۲ :هل سانلا مايق بحي نأ

 00 :مالسالا يف اثدح ثدحي نأ

 01/٠. :اثدح ةنيدملا يف ثدحي نأ

 ۸ :مهنم سیلو تيبلا لآ نم هنأ يعدي نأ

 007 :ايرث ملام هينيع يري نأ

 هيفوي ال مث لمعلا هنم يفوتسيو ًاريجأ رجأتسي نأ
 016 :هترجأ

 ۷۰ :هءافو ديري ال اند نيدتسي نأ

 ۵1٩. :هيأرب نآرقلا رسفي نأ

 .0۷۰ :ةعافشلا ببسب ةيدهلا لبقي نأ

 كسفنب كيلع :لوفیف ؛هللا قتا هيخأل لوقي نأ

 1٩. :ینرمأت تنأ نم

 ۵17 :بذاکلا فلحلاب هتعلس قفتي نأ

 كرتو حلصي ال نم يضاقلا وأ مامإلا يلوي نأ

 .۵1۷ :كلذل لهأ وه نم

 ۵۷۱ ۵7۰ ۰۵۲۱۰۵۱۵ :ةميهبلا نايتإ

 .۵۵۷ ۵۲۰ :فارعلا نايتإ

 ۵78۵ :2۱ ۰۳۵ ۰۱۰ :رانلاب ناویحلا قارحا

 .504 :مارحإلار مرحلا يف هللا رثاعش لالحإ



 ةيئاجهلا فورحلا ىلع رئابكلا سرهف سس

 .هال٠ :ةنیدملا لهأ ةفاحإ

 .۳۵ :ةريغصلا نامدإ

 .۵۵۵ :ضرألا يف داسفلاو ولعلا ةدارإ

 .005616 ۵۱۵ :هللاب نظلا ةءاسإ

 5۷ :هوحنو ًاززعت رازالا لابسإ

 ۵۲۰ ۵۱۵ ت11 :ةيصعملا ىلع رارصإلا

00۲. 

 .تم79 :لاملا ةعاضإ

 .861/ :هتققن همزلت نم ةعاضإ

 .00ا/ :سفنلاب باجعإل
 ۵1۷ :ايرلا ءاطعإ

 01١ :رخآلا رس نيجوزلا دحأ ءاشفإ

 ت١٦ ء١٤ ۳١ ۰۱۰ :رذع الب ناضمر راطفإ

 ,هو0 فلم ۷

 3 :مرحلا يف داحلال

 ۰0۱۵ ۰۱1۸ :رابجلا ملاظلا هتيعرل شاغلا مامإلا

 .ةكال ۱

 Al fo :طونقلاو هللا حور نم سایز

 007 تداثم ۵۱۹۵۱۵ 6۵۱ 1

 ,۵۷۰ :هيلإ ىمري ًافده حورلا هيف ءيش ذاخت
 هدي :هيلإ ىمري افده حورلا هيف ءيش ذاختا

 یسلوآ نع یضاقلاو ناطلسلا باجتحا

 ۱ ١ ۵71۷ :تاجاحلا

 يلوآ نع يضاقلاو ناطلسلا باجتح

 .۵71۷ :تاجاحلا

 .۵0۵ :ءیفلاب راثتسالا

 .۵۲۱ ۰۵۱۵ :مارحلا تيبلا لالحتس

 .14 :ةبعكلا لالحتسا

 :لیحلاب ضئارفلا طاقسإو مراحملا لالحتم

 ۷ قدك

 .59 :هيخأ ضرع يف ءرملا ةلاطتس

Tov 

 0٦١. :فحصملاب ةناهتسالا

 :ناذتسا نود سانلا تاروع ىلع عالطالا

9۷۳ 

 .ت ٦٦ :ةدرلاب هلهأو نيدلا ىلع ءادتعال

 :لطاب هلوسر مالکو هللا مالک رهاظ داقتعا
000. 

 نيقي هنم دافتسيال هلوسر مالكو هللا مالک داقتعا
 ۵۵0 :الصأ

 ۵۱۷ :ًاعرش بجاولاب لخبلا
 :ةعدبلا ٠١.

 .۵۵0 :هنبا نم بألا ةءارب

 .۵۵۵ :هيبأ نم لجرلا ةءارپ

 :طاطبلا ٤٠٤.

 ۳۱۱ ت۷ :يغبلا

 .۵1۵ ۵۵1 :رحلا عيب

 .۵۱۵ :رمخلا عيب

 . ٤١ ۰۳۵ :اهتقو نع ةالصلا ريخأت

 4870 تا :هلحو ىلصيل ةعمجلا كرات

١ O1 ۵ 

 .۵۵۸ :ةيصعملاب راختفالاو حجبتلا

 59۷ :يشملا يف رتخبتلا

 11 :نيملسملا تاروع عبتت

 ۵۷۳ :تاعومسملا لكب ثيدحتلا

 ۵۷۱ ۵۵" :هديس ىلع دبعلا بيبخت

 .۵۷۱ ۰۵۵7 :اهجوز ىلع ةأرملا بيبخت

 .۵۷۰ :ةعمجلا موي سانلا باقر يطخت

 عم ركنملا نع يهنلا فورعملاب رمألا كرت

 ۱۰۱۰ :هيلع ةردقلا

 ۵٩۳ تا :ةعامجلا كرت

 0۵۵ ۵۲۰ ۵۱۵ :عيطتسملل جحلا كرت

 ۰۱۱6 ۰۷۳ ۷۲ ۰2۱۱۰6٩ :ةالصلا كرت



۵۸ 

.000 ۵ 

 ٤١. :ةدحاو ةالص كرت

 4١. :روفلا ىلع اهب رومام ةضيرف لك كرت
 ۵7۵ :نيدلاولا نعل يف بیستلا

 ۲۰ ۰2۲ :مجنملاو نهاکلا قیدصت

 1٩. :ةرجهلا دعب برعتلا

 .۵۵7 ۲۸۳ تا7 :ملعلا نامتکو ايندلل ملعتلا
 .0۷۳ :یبسلا يف اهدلوو ةدلاولا نيب قیرفتلا

 ٠.01۹ :ًادمع رصعلا ةالص تیوفت

 1۱ ۱۳۵ ۸۱۰ :اهتقو ىلع ةالصلا میدقت

 :هلوسر مالکو هللا مالک ىلع لقعلا میدقت

 همم

 :قلاخلا فوخ ىلع قولخملا فوخ ميدقت
60 

 .۵۵۵ :قلاخلا ءاجر ىلع قولخملا ءاجر ميدقت

 .۱۰ :نامشعو رمعو ركب يبأ ىلع يلع میدقت
 ۵۵0 :قلاخلا ةبحم ىلع قولخملا ةبحم میدفت

 .44 :مهنم ًادحاو وأ لسرلا بيذكت

 .555 ۰۵4٩ :هلوسرو هللا هرفكي مل نم ريفكت

 اهل يقلي ال هللا طخس نم ةملكلاب لجرلا ملكت
 ۵۵۷ :الاب

 ۵17 :ةهورکملا باقلألاب زبانتلا

 .۵۵۵ :هسفن هب هللا قصو ام دحج

 «ت۱۷ :ءاضقلا ءالکوو ددللاو ءارملاو لادجلا

۹« 

 ۵1٩. :ةقلحلا طسو سولجلا

 .49 :رذع ريغل نیتالصلا نيب عمجلا

 .۵۵7 ۵۲۱۰۵۱۵ :ةيصولا يف روجلا

 .۵۷۱ :تومتیتح ةرهلا سبح

 ۵1۸ ۵۳ :دسحلا

 »000 OY» »۰ 240 :قصلا ريغب مكحلا

 س ةيئاجهلا فورحلا ىلع رئابكلا سرهف

«۷ 

 .۵۵۷ :هللا ریغب فلحلا

 .۵۵7 :ةیصملا دنع اهرعش ةأرملا قلح

 .۲۲۵ :نئاخلا

 .۵۷۳ :ةغوارملاو عادخلا

 ۳۹۹ :رثابکلاب ریفکتلاو فیسلاب جورخلا
 .۵۷۲ :هیلع ةناعالاو لطابلاب ةموصخلا

 ۵۷۳ ۶۸۲ :دعولا فلخ

 .۳۵ :نزولا ةنايخ

 .8۱ 0۳۵ ۰۱۰ :لیکلا يف ةنايخلا

 .1۸۲ ۰۲۸۰ :ةنايخلا

 .03۸ :مهل ًاريقوتو ةناعإ ةملظلا ىلع لوخدلا
 ۵5۸ ۵۱۵ :هل سيل ام هاوعد

 ۵۵0 ۵۱۵ ت۷٦ 6۱ ۳۵ :ةئایدلا

 14 ؛البلق ًانمث هللا دهعب نورتشي نيذلا

 «تالا/ :لاجرلا نم ثنخملاو ءاسنلا نم ةلجرلا

«oY666  

 لبق دوجسلاو عوكرلا نم هسار مومأملا عفر

 074 :مامإلا

 ۵۵0 للك ت٦1 :ءايرلا

 .شاشغلا - يلغزلا

 .08 5 :هراج ةليلحب انزلا

 تع ۵۹ ۵۱ E 4۱۱۳۹۰۳۵۰۱۱ :انزلا

 OEY» ملح فلم لكل ۸۹ تا۷ تا

OEY 0۵۵۲ . 

 .۵7۰ :مرحملا تاذ جاوز

 .۵۷۲ :روبقلل ءاسنلا ةرايز

 ت۷٦ ۱۰۳۵ ۰۱۰ :ييللا باحصأ بس

 0 فقال 0Y فكم

 4۱۰ :ةباحصلا رباكأ بس

 . ٤۱۸ :ةلمجلاب راصنألا بس



 ةياجهلا فورحلا ىلع رئابكلا سرهف سس

 :هب لزن اميف ًاريثأت هل نأ ًادقتعم رهدلا بس
07 

 .۵71۵ :ةبسلاب ناتیسلا

 ۵6۷ ۵۲۰ :هللا ریغل دوجسلا

 . 01۸ «ت ٦۷ :قاحسلا

 ۵۱۵۰۱۰۱۰۸۸ تناك 4٩ ۰۳۵ :رصحسلا

۹ ۵۵ ۵۵55 

 ۲۲ ۰۸۹ تلك 0۵۹ 4٩ ۰۳۹ ۰۳۵ ةقرسلا

 مدا ۰ ۵

 ۰۱۰ :نازیملا ىف ةقرسلا

 9 ۶۱ :ناطلسلا دنع ةياعسلا

 0 :ملاظلا دنع ةياعسلا

 .۳۵ :ركسلا

 نفاق ۰۵۱۵ :ةکلملا ءيس

 ۰46 :برلا متش

 ٤٤. :لوسرلا متش

 Foe :هنم ركسي مل نإو رمخلا برش

fتا ۱۵ 4۶6 4۱  GY۰۱۸۵  

 .۵ ۵71 مم ۳ ۹

 ۵۱۵ 4۳۸ :بهذلاو ةضفلا يف برشلا

۳۰ 

 ۰8۱ :رکسم لک برش
 1۸ :رغصألا كرشلا

 فق قع 44 ١١ :-ىلاعت- هللاب كرشلا

 OTA ۵۱۵۹ فلق قع هک AA) تک

«OV ۵5 ۵10 ۵۳ ۰0:۱ ۰ ۹ 

«oo004 . 

 .00۷ :هللا دودح طاقسإ يف ةعافشلا

 ۵۵7 :بايثلا قش

 ۵۹6۹ ۰46 6۱۰۳۵۰۱۰ :روزلا ةداهش

 ۵۵۲ ی ۵۰ قلك قلم لقال يتنكك

10۹ 

 .019 :تقولا ريغب ةالصلا

 ۵۱۹ :رهط ريغب ةالصلا

 .019 :نآرق ريغب ةالصلا

 .819 :ةلبقلا ريغل ةالصلا

 5۷۲ «تالال 6٩ :ةيصولاب رارضلا

 ,41 ۰۳۵ ۰۱۰ :قحلا ريغب ملسملا برض

 48 :ةرعلاپ ةبعكلا خمض

 .06۷ :حشلا ةعاط

 ۵۵0 ۲7۰ :باسنألا يف نعطلا

 :ةريطلا "4۲ 6۱۵ 00٩

 ۵00 :ایاعرلا ملظ

 ۰۲۱۸ :لطابلاب سانلا لاومآ ذخاب ملظلا

 .ت 1۷ :ملظلا

 .۵1۵ ۱ ۰۳۵ :راهظلا

 061 ۰0۲۱ ۰0۱۵ 040 ٤ :هوحنو قبلا دبعلا

 .۵۷۳ :براشلا نم ذخ الا مدع

 .000 ۵۲۰ 0۲۷۲ :لوبلا نم هرتتلا مدع

 ۰.۵16 :يويند ضرغ تاوفل ةعيبلاب ءافولا مدع

 .۵۷۳ :هدوجو عم مظعألا مامالا ةعيب مدع

 :رظناو 0۷۳ يصاعملا راكنإو رکنملا ريبغت مدع

 .فورعملاب رمألا كرت

 ۷۳ :یحللا ريفوت مدع

 لكأو اهعيبو اهلمحو اهراصتعاو رمخلا رصع
 ۵۱۱۰۵۵۷ :اهنمث

 :نيدلاولا قوقع ٠ ۰۱۰غت« ۱8٩ات ۰۷۳

«040 ۵۳ (Of COT ۵ لال ۸ 

.۵۵ ۵۵۲ «OEY 1 

 .۵۵7 :سانلا ىلع ولعلا

 .۵۵7 ۳۲۳ «ت۷ :كلذ ریغو هريمأب رداغلا

 .ت6 1٩ ۰۲۳۲۵ :شغلا

 014 1۱ ۳۵ :بصغلا



11۰ 

 .۵۰۱ :نیدلا ىف ولغلا

 1 :قولخملا يف ولغلا

 ۰۳۵ :ةاكزلاو لاملا تيبو «ةمينغلا نم لولغلا

 لل ۲۱۵ ۹

 .۵۱۹ ۵۱۵ تا۷ ۰۳۵ :ةبيغلا

 .۵۷۳ ۵71۸ ۵۵۸ :ءيذبلا شحافلا

 .۵۵7 :ماصخلا نم روجفلا

 ء64 4٤ 8۱ ت١٤ ۰۱۰ :فحزلا نم رارفلا

 ۵1۵ OTA 014 قلم لكل يتناك 4

 .۵۵ مدا 7

 .0۷۳ :هثراو ثاريم نم رارفلا

 ۰۲2۲ تا7 :عوسلا يضاقلا

 . 0٦۸ :قح ریغب يمذلا لتف

 !قح ريغب سفنلا لتق ۰۱۰ 4٩۹۰6۱0۳۹۰۳۵

  ۵ AE 44 AA TT 4فلو

.۵0۲ ۵1۷ OT ۳ ۱۰ 

 .۱۰ :هئاضعأ نم وضع لتق

 .۲ع۰ ۰۱۰ :هسفن لتق

 0۵1 ۰۵۰ :هعم معطي نأ ةيشخ هدلو لتق

 ۸۸ 1Y تانك 55 :تانصحملا فذق

OEY ۸00606 665  

 ۳۵ ۰۱۰ :انزلاب تانصحملاو نينصحملا فذق

۹ 9 

 .۵۵0 م19 ۰۲۲۷ 0۲۲۶ «ت1۱۷ :قیرطلا عطق

 0۹ م1645 ۰ :محرلا ةعيطق

007. 

 ۰40٩ ت1۷ :جنرطشلاو درتلاو رسيملاو رامقلا

 مالا ۰۲

 «تال ۳۵ :هلهآ ىلع نسحتسملا داوقلا

۰ ۵ 

 .۵۵ ۸۹ 4٩ :روزلا لوق

 بس ةيئاجهلا فورحلا ىلع رئابكلا سرهف

 .۵۵۵ ۵۲۰ ۰۵۱۵ :ملع الب هللا ىلع لوقلا

 .۵۷۳ :دیس اب قفانملل لوقلا

 وأ ًاينارصن وأ ًايدوهي تنك الاو :هنیمی يف هلوق

 095 :ًارفاك

 6۱۰۳۰ ۰۱۰ :ءاسنلاو لاجرلا نيب ةدايقلا

۵ 

 ت۷٦ :هیتلاو ءالیخلاو بجعلاو رخفلاو ربکلا

۲ 5 ۵ 9۵ 

 فدك ۵۲۱۰۵۱۵ :هیلع ةداهشلاو ابرلا ةباتك

۷ 

 4۹06۱0۳۵ 0۱۰ :رذع الب ةداهشلا نامتک

1 

 000 ۰0۱۵ :ملعلا نامتك

 519 ۰۲۳۳ تا :هلاوقآ بلاغ يف باذكلا

 ت5 :هللا ىلع بذكلا

 ۰۱۵۳ تن ۰ :@ يبنلا ىلع بذكلا

08 

 «ت6۱ :نیمیلاو ةياورلاو ةداهشلا يف بذکلا

ATE 

 0۷١. :تيملا مظع رسك

 56 ته » :هللاب رفکلا

 4۵۲ :نسحملا ةمعن نارفك

 الو اهررض رشتیو اهئدسفم مظعت يتلا ةملکل
 .۵34 :الاب اهلئاق اهل یقلی

 هدي ممر قالا فلم :نيهجولا اذ هنوك

 4۱۰ ت۷١ :لجرلل بهذلاو ريرحلا سابل

۹ 

 ` ۰۳۱۱ ۰۲۷ :ناعللا

 .54 :لجرلا ابأ لجرلا نعل

 .90۷ :نعللا قحبتسي مل نم نعل
 فلم 0۲۰۱ ت۹۷ ت ۱۱۰۱ :طاولل



 ةيئاجهلا فورحلا ىلع رئابكلا سرهف

.00 ۹ 

 ۰۳۱۵ ت۷٦ :هنوریپام سانلا ىلع عمستملا

551 

 ۰۳۵ :ةیراحملا

 :يبلا ةبحم قوف سفلاو دلولاو لهألا ةبحم

۷۳ 

 ,۵۵1 ۵۱۹ ۵۱۵ ۲۱۳ :هل للحملاو لحملا

 .۵۵۸ :لطاب يف لجرلا ةمصاخم

 5 :نآرقلا يف ءارملا

 .014 0 :يلصملا يدي نيب رورملا

 ۳4۹ ت٦1 :ناطيحلاو بايثلا ىف روصملا

 51 ۹ مام

 44٩. ۲۲۵ ۱۰ :هليكو هنزو يف ففطمل

 .۵۵1 :هللا ىلإ هب جرع لوسرلا ناب بذکمل
 .۵۵7 :الیلخ ميهاربإ ذختا هللا نأب بذکمل

 :اکد هلعجف لبجلل یلجت هللا نأب بذكمل
01 

 .۵۵ :هیدیپ مدآ قلخ هللا ناب بذکملا

 .۵ ۵1 :هيلإ حیسلا عفر هللا ناب بذکمل

 ىلع هدنع وهف اباتک بتک هللا نأب بذكملا
 ۵۵٩, :هشرع

 951 :ءاوحو مدآ یدان هللا ناب بذکمل

 .۵۵* :یسوم یدان هللا نأب بذکمل

 :بيطلا ملکلا هيلإ دعصي هللا ناب بذكمل
65 

 هيدي ىدحإب هتاوامس ضبقب هللا نأب بذکملا

 .۵۵7 :ةمايقلا موي ىرخألا ديلاب ضرالاو

 007 :ةمايقلا موي هدابع يدان هللا نأب بذکملا

 :ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك لزتي هللا ناب بذكملا

51 

 .۵۵7 :هبضغ تقبس هللا ةمحر نأب بلکملا

TT 

 :هدابع قوف رهاقلا هللا نأو ءاوتسالاب بذكملا

۵7 

 .۵۵1 ۲۹۳ تا7 :ردقلاب بذکملا

 .۵۷۳ ۰۵۱۰ ت1۷ :ةعیلخلاو رکملا

 همم ۰۲۷۵ ۰۲۲ TY :ساکملا

 .۵7۷ :اهبوجو دعب ةاكزلاب ةلطامملا

 . ٤٣۳ :ةديدحب هيخأ ىلإ راشأ نم

 ۵۱۵ 4۲5 ت۷٦ :هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نم

 ا ۱

 ۰۲۲۵ :هدحجف ًائيش راعتسا نم

 :مسهتروع ىلع لو نيملسملا ىلع نسج نم
 111 تكل 4۶ 4

 5۷۳ :ضري ملو هللاب هل فلح نم

 ۵٩۱. :ملسملا هيخأ ىلع حالسلا لمح نم

 :ًايغبو ًاملظ هبذع وأ هعدج وأ ًادبع ىصخ نم
13 

 ۰1۱٩ :ةئيس ةنس نس وأ ةلالض ىلإ اعد نم

۸ ۰ ۵ 

 .۵۵۷ ۰۷ تا7 :هللا ریغل حبذ نم

 ۵۷۱ ۰۵7۱ :قیرطلا نع یمعآ للض نم

 . ۵۵٦ 6۰۸ :ضرألا رام ريغ نم

 .ةالاآ فكل ء290۸ :هجولا يق ةبادلا مسو نم

 هنا :ليبسلا نبا عنم

 ۰0۱۵ لاك ۵ :ةاسكزلا عنم

۳۰ 

 . 01۴ 6۵1۰۵۱۵ :ثاریملا عنم

 ۰8٩ :لحفلا قورط عنم

 0۷۰۱0۳ ۹ :ءاملا لضف عنم

 ۵۵1۰۲۹۱ تا :نانملا

 .۵76 ۰10۱ ۳ :نآرقلا نایسن

 ۵۵1 :۵۲۰ 616 ۱۳۳۹ :ةأرملا زوشن



1Y 

 .59 :ةقفصلا ثكن

 0۷١. ۵۵۵ :صيمنتلاو صمنلا

 ,همم ۵۱۹ ۵۱۵ ۳۵۵ تكلل ۳۵ :ةميمنلا

 همك ۰۵۱۵ ۳۵۸ تاك :مطللاو ةحاينلا

 .ت1۷ :براق الا رجه

 ۵1۵ ۵0۷ ۵۱٩ ۰۵۱۵ :لدعلا ملسلا رجه

 ۰4۲۱ :ةمشاولاو ةطقتلملاو اهرعش يف ةلصاولا

50۵ 

 ۵۵۵ :راشیتمالاو رشولا
 ۵۵7 ۵۲۰ :اهضيح يف ضئاحلا ءطو

 ۵۲۱۰۵۱۵ تل ۹4 :ربدلا ىف ةأرملا ءطو

A001 

 ٠٦١. 6۱ ۰۱۰ :ملعلا لهأ يف ةعيقولا

 ۰۲۲۸ تنك ۰۵٩ :سومغلا نييميلا

0T 6۵۵[  

 ۰۲۲۲ 241 "6 ۰۱۰ :ةرجافلا نيميلا

3 3 

 بس ةيئاجسهلا فورحلا ىلع رئابكلا سرهف



 تايوتحملاو تاعوضوملا

 تايوتحملاو تاعوضوملا

 عوضوملا

 ةعبطلا ةمدقم

 (رئابكلا) يف اهيلع تفقو يتلا تافنصملا ءامسأ

 رئاغصلا باتك

 هتارصتخمو يبهذلل «رئابكلا» باتك تاعبط

 انباتکل ةحيحصلا ةعبطلا

 هيلع تفقو ام اذهو ةرئابكلا» باتكل ةديدع تاراصتخا ترهظ

 ةريبكلاو ةريغصلا نيب قرفلا

 ؟ددعب ةروصحم رئابكلا له

 رئابكلا دحل يورهلا ركذ

 رئابكلا دحل يوونلا ركذ

 ةريبكلا طباض يف يلازغلا مالك

 ةريبكلا طباض يف حالصلا نبا مالك
 رئاغصلاو رئابكلا نيب قيرفتلا يف مالسلادبع نب زعلا مالك

 رئاغصلاو رئابكلا نيب قيرفتلا يف يناعنصلا مالك
 ةلأسملا يف باطخلا لصف

 رئاغصلاو رثابکلا نيب قيرفتلا يف «جاهنملا» يف يميلحلا مالك

 رئاغصلاو رئابكلا نيب قيرفتلا يف ةلزتعملا بهذم

 هيلع درلا يف يلبقملا مالك
 يبن نم ةريبك رودص ضرف ول (ةيضرف ةلأسم)

 ءايبنألا ىلع رئاغصلا يف ةيرعشألا مالك

 ةيديعولا دنع ةئجرملا حالطصا
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 13 س تایوتحملاو تاعوضوملا

 0 رئاغصلاو رثابکلا نيب ةقرفتلا يف ةيميت نبا ليصأت ئاغصلاو رثا 3 م0۸

 رئاغصلاو رئابكلا نيب ةقرفتلا يف يبطاشلا مالك
 0 حراوجلا ىلع رئابكلا ءاملعلا ضعب ميسقت

Yt ٤ 

 ىلوألا ةعبطلا ةمدقم

 مم قيقحتل ٍ

 مدقت امم ةصالخ

 ۸۰ قفس

 يف اهيلع تدمتعا يتلا ةطوطخملا خسنلا

 م41

 ١ () ةخسن فصو

 1 (ب) ةخسن فصو

AY 

 5 قيقحتلا يف يلمع

 ۱ فنصملا ةمدقم

 هللاب كرشلا :ىلوألا ةريبكلا 0 ء

 44 دا ۱
 ۱ روص نایب يف ميقلا نبا مالك

+ 

 ۱ سفنلا لثق :ةيئاثلا ةريبكلا

 ت۸

 رحسلا :ةئلاثلا ةريبكلا

 ۱ ٩

 ِ يقارلاو یقرلا نع يمساقلل مالک

 ِ غیدللا ةيقر يف ديعس يبآ ةصق نم ذخؤي ام

۱ ۱ 11 

 1 لهجلاب رذعلا يف مالک

 ١ ۱ ةالصلا كرت :ةعبارلا ةريبكلا 1 0

 ١ ی يف اورظنا» نم دارملا :(ةدئاف) ۲ ۰ ۱ ...يدبع ةالص 00 مذا 5
 سا نيب تعاش ةفارخ ىلع هيينت 7 ةالص :سأنلا نيب تعاش ةف

 ۱ رات تام نمل ةيدف يف :(ةفارخ) 0 ةالصلل ًاكرات ت ةيدف 2

 ةاكزلا عنم :ةسماخلا ةريبكلا

 5 قوقع :ةسداسلا ةريبكلا 0 نيدلاولا قوقع 4 ۱

 تا٤

 ابرلا لكأ :ةعباسلا ةريبكلا

 تا“

 ١ ابرلا نم بيهرتلا يف ةملك

 ت ۱

 ۱ ةمألا يف يصاعملا راثآ

 ضرألا يف داسفلا ثدحت يصاعملا :ًالوأ
 7 ةو

 معنلا ليزت يصاعملا :ًيناث ت۷



 تايوتحملاو تاعوضوملا س

 هلوسرو هللا برحل بیس ابرلا :ًئلاث

 ةكربلا قحم بیس ابرلا :ًاعبار
 هلا ةنعل بلج بیس ابر :اسماخ
 ةمألا ىلع لذلا طیلست ببس ابرلا :اسداس
 هللا باذع لولحل بیس ابرلا :ًاعباس

 راعسألا ءالغ بابسأ نم ابرلا :ًانماث

 ةلاطبلا بابسأ نم ابرلا :ًاعسات

 مهتاوادعل بيسو سانلا طباور عطق ببس ابرلا :ًارشاع
 ًاملظ ميتيلا لام لکآ :ةنماثلا ةريبكلا
 الإ يبنلا ىلع بذكلا :ةعساتلا ةريبكلا

 ةصخر الو رذع الب ناضمر راطفإ :ةرشاعلا ةريبكلا
 فحزلا نم رارفلا :ةرشع ةيداحلا ةريبكلا

 صضعب نم أمثإ ربكأ هضعبو انزلا :ةرشع ةيناثلا ةريبكلا
 انزلا ةدسفم نع ميقلا نبال مالك
 رابجلا :ملاظلا ءهتيعرل شاغل مامإلا :ةرشع ةثلاثلا ةريبكلا

 هنم ركسي مل ناو رمخلا برش :ةرشع ةعبارلا ةريبكلا
 هيتلاو بجعلاو ءالیخلاو رخفلاو ربكلا :ةرشع ةسماخلا ةريبكلا
 روزلا ةداهش :ةرشع ةسداسلا ةريبكلا

 طاوللا :ةرشع ةعباسلا ةريبكلا

 حجارلاو طاوللا دح

 تانصحملا فذق :ةرشع ةنماثلا ةريبكلا

 يبنلا ءاسن نم نمؤملا فقوم

 ةشئاع فذق نم مكح
 ةاكزلاو لاملا تيب نمو ةمينغلا نم لولغلا :ةرشع ةعساتلا ةريبكلا
 ركسعلا نم ًائيش ذخأ نميف فصانملا نبال مالك

 ركسعلا نم اتش ذخأ نميف يرصبلا نسحلل مالك
 ماسقأ ةثالث ىلع ملظلا

 ةاصعلا ىلع ةالصلا كرت يف
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 لطابلاب سائلا لاومآ ذخاب ملظلا :نورشعلا ةريبكلا

 ةقرسلا :نورشعلاو ةيداحلا ةريبكلا

 قيرطلا عطف :نورشعلاو ةيناثلا ةريبكلا
 سومغلا نيميلا :نورشعلاو ةثلاثلا ةريبكلا

 ناكملاو نامزلاب نيميلا ظيلغت يف

 هلاوقا بلاغ يف باذكلا :نورشعلاو ةعبارلا ةريبكلا

 رثابکلا مظعأ نم يهو «هسفن لتاق :نورشعلاو ةسماخلا ةريبكلا

 ءوسلا يضاقلا :نورشعلاو ةسداسلا ةريبكلا

 هلهأ ىلع نسحتسملا داوقلا :نورشعلاو ةعباسلا ةريبكلا

 لاجرلا نم ثنخملاو ءاسنلا نم ةلجرلا :نورشعلاو ةنماثلا ةريبكلا

 ناطيشو ناويحو رفاك نم صقان لكب هبشتلا نم ةعيرشلا عنم

 روصو ناولآ هبشتلل
 ءاسنلا حئاضف نم ريثك فشك يف نيميثع نبا خيشلل مالك

 ءاسنلا حئاضف نم ضعب فشك يف جاحلا نبال مالك

 ءايزألا رود دسافم

 ةيلاعلا بوعكلا رارضأ يف كزات مالك

 ةيحصلا رارضألا

 ةيلامجلا رارضألا

 ةليوطلا رفاظألا راهظإ
 هل للحملاو للحملا :نورشعلاو ةعساتلا ةريبكلا

 ليلحتلا ةديكم يف ميقلا نبال مالك

 ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا لكأ :نوثالثلا ةريبكلا

 درنلا ةبعلب فيرعت

 درتلا بعل مكح

 یراصتلا راعش وهو لوبلا نم هزنتلا مدع :نوثالثلاو ةيداحلا ةريبكلا

 ساكملا :نوثالثلاو ةيناثلا ةريبكلا

 قافنلا نم وهو ءايرلا :نوثالثلاو ةثلاثلا ةريبكلا

 ةنايخلا :نوثالثلاو ةعبارلا ةر

 س تايوتحملاو تاعوضوملا
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 تايوتحملاو تاعوضوملا س

 ملعلا نامتكو ايندلل ملعتلا:ن وثالثلاو ةسماخلا ةريبكلا

 نانملا :نوثالثلاو ةسداسلا ةريبكلا

 ردقلاب بذكملا:نوثالثلاو ةعباسلا ةريبكلا
 هنورسي ام سانلا ىلع عمستملا :نوثالثلاو ةنماثلا ةريبكلا
 ناعللا :نوئالثلاو ةعساتلا ةريبكلا

 كلذ ريغو هريمأب رداغلا :نوعبرألا ةريبكلا
 اهتقرافمب ملسملا مثأي يتلا (ةعامجلا)ل نيعتملا ینعملا
 مجنعلاو نهاکلا قيدصت :نوعبرألاو ةيداحلا ةريبكلا

 «رفاكو يب نمؤم يدابع نم حبصأ" :موهفم
 دئاوفو تاهيبنت

 ةأرملا زورشن :نوعبرألاو ةيئاثلا ةريبكلا
 محرلا عطاق :نوعبرألاو ةثلاثلا ةريبكلا

 كلذ وحنو ناطيحلاو بايثلا يف روصملا :نوعبرألاو ةعبارلا ةريبكلا

 ريوصتلا ةمرح يف ءاملعلا رابك ةئيهل ىواتف
 ريوصتلا مكح يف ةفلؤم بتك
 مامنلا :نوعبرألاو ةسماخلا ة :ريبكلا

 رومآ ةنس همزلي ةميمنلا هل تلمح نم

 مطللاو ةحاينلا :نوعب درألاو ةسداسلا ةريبكلا

 باسنألا يف نعطلا :نوعبرألاو ةعباسلا ةريبكلا
 يغبلا :نوعبرألاو ةنماثلا ةريبكلا

 هل فصوو همكحو (ةكيدلا)و (ناريثلا) عارص

 مسولا ناويحلا ةيذأب قحلي (هیبنئو لييذت)

 رئابكلاب ريفكتلاو فيسلاب جورخلا :نوعبرألاو ةعساتلا ةريبكلا
 جراوخلا يف زيزعلادبع نب رمعو يلع عينص

 جراوخلل سابع نبا ةرظانم
 ةقرازألاو جراوخلا ةقرفب زجوم فيرعت

 مهمتشو نيملسملا ةيذأ :نوسمخلا ةريبكلا
 مهتاداعمو هللا ءايلوأ ةيذأ :نوسمخلاو ةيداحلا ةريبكلا
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TIAس تايوتحملاو تاعوضوملا  

 هوحنو ًاززعت رازإلا لابسإ :نوسمخلاو ةيناثلا ةريبكلا
 ةمامعلاو صيمقلا يف لابسإلا

 ءاليخلا ريغل لابسإلاب لوقي نم ىلع در

 ءالیخلا ريغ ىوعدب هبوث لاطأ نم يف ينابلألا خیشلا نم ةدافإ

 بوثلا ريصقت يف بابشلا ضعب ولغ :هيينت

 هليوارس ليطيو هبوث رصقي ضعبلا :هیبت

 لجرلل بهذلاو ريرحلا سابل :نوسمخلاو ةئلاثلا ةريبكلا
 هوحنو قپالا دبعلا :نوسمخلاو ةعبارلا ةريبكلا

 هللا ريغل حبذ نم :نوسمخلاو ةسماخلا ةريبكلا

 ضرألا رانم ريغ نم :نوسمخلاو ةسداسلا ةريبكلا

 ةباحصلا رباكأ بس :نوسمخلاو ةعباسلا ةريبكلا

 ةباحصلا بس نم يف تاهیبتت

 ةباحصلا بس نم مكح

 قيسفتلاو ريفكتلا نم اهيلع بترتي امو بسلا ةلأسم

 كلذ يف ةنسلا لهأ ةمئأ نع لوقت

 ةلمجلاب راصنألا بس :نوسمخلاو ةنماثلا ةريبكلا

 ةئيس ةنس نس وأ ةلالض ىلإ اعد نم :نوسمخلاو ةعساتلا ةريبكلا

 ةمشاولاو ةجلفتملاو اهرعش يف ةلصاولا :نوتسلا ةريبكلا

 ةديدحب هيخأ ىلإ راشأ نم :نوتسلاو ةيداحلا ةريبكلا

 هيبأ ريغ ىلإ ىعدأ نم :نوتسلاو ةيناثلا ةريبكلا

 ةريطلا :نوتسلاو ةثلاثلا ةريبكلا

 ةضفلاو بهذلا يف برشلا :نوتسلاو ةعبارلا ةريبكلا

 ءاضقلا ءالكوو دللاو ءارملاو لادجلا :نوتسلاو ةسماخلا ةريبكلا

 ًايغبو ًاملظ هبذع وأ هعدج وأ هدبع ىصخ نميف :نوتسلاو ةسداسلا ةريبكلا

 هليكو هنزو يف ففطملا :نوتسلاو ةعباسلا ةريبكلا

 هللا ركم نم نم الا :نوتسلاو ةنماثلا ةريبكلا

 طونقلاو هللا حور نم سايإلا :نوتسلاو ةعساتلا ةريبكلا

 نسحملا ةمعن نارفك :نوعبسلا ةريبكلا
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 تايوتحملاو تاعوضوملا س

 ءاملا لضف عنم :نوعبسلاو ةيداحلا ةريبكلا

 هجولا يف ةباد مسو نم :نوعبسلاو ةيئاثلا ةريبكلا

 رامقلا :نوعبسلاو ةثلاثلا ةريبكلا

 مرحلا يف داحلإلا :نوعبسلاو ةعبارلا ةريبكلا

 هدحو يلصيل ةعمجلا كرات :نوعبسلاو ةسماخلا ةريبكلا

 مهتاروع ىلع لدو نيملسملا ىلع سسجت نم :نوعبسلاو ةسداسلا ةريبكلا

 رثابکلا نم هنأ لمتحي امل عماج :لصف

 اهربد يف ةأرملا ءطو ةحابإ يف مهريغو نيعباتلا نم عمج ىلع بذك
 ةلأسملا يف ةعوبتملا ةيهقفلا بهاذملا لاوقأ

 ةديدع ةيقلحخ و ةيسفنو ةيبط دسافم ربدلا ءطول

 ولغلا ةرهاظ يف نيرصاعملل ةديج تاسارد

 رئابكلا دادعت يف يواجحلا ةموظنم :لوألا قحلملا

 يواجحلل ةمجرت

 هل تافنصمو بتك

 هل رئابكلل دادعت

 (ةیملعلا ناتسدرك ةعبطم)ب فيرعت

 ةموظنملا صن

 «(رئابكلا) يف ةباحصلا نم يبنلا نع ىور نم هيف ءزج» :يناثلا قحلملا
 (ءزجلا بحاص يجيدربلا مامإلل ةمجرت

 ةعوبطملا يجيدربلآ تافنصم نم

 «ءزجلا» ةطوطخم فصو

 ةطوطخملا روص نم
 (رثابکلا) ثيداحأ فرط

 ساحنلا نباو ميقلا نبا اهيلع صصن يتلا (رئابكلا) ءامسأب قحلم :ثلاثلا قحلملا

 قحلملا اذه يف ققحملا لمع

 رئاغصو رئابك :بونذلا

 تاجرد ثالث اهل ةرفكملا لامعألا

 اهرصحي ددع اهل له (رثابکلا) يف سانلا فلتخا
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 رئاغصو رثابک ىلإ اهومسقی مل نيذلا

 ةحيحص ثيداحأ يف تدرو (رثابکلا) نم ةلمج

 رئابكلا دادعت يف لصف

 لصف

 «نیلهاجلا لامعأ نع نيلفاغلا هيبنتا هباتك يف ساحنلا نبا كاردتسا :لصف

 ساحنلا نبا اهل ضرعتي مل يبهذلا باتك يف لاصخ

 سراهفلا

 فحصملا بيترت ىلع تايآلا سرهف
 ةيهلإلا ثيداحألا سرهف

 ةيئاجهلا فورحلا ىلع ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 نيلئاقلا ىلع راثآلا سرهف

 مالعألا سرهف
 ًاليدعتو ًاحرج ةاورلا سرهف

 بيرغلا سرهف

 ثحابملاو دئاوفلا سرهف

 ةيئاجهلا فورحلا ىلع رتابکلا سرهف
 تايوتحملاو تاعوضوملا
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